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Förord 
I denna rapport presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan sin första lägesbedömning 
efter det att myndigheten bildades den 1 juli 2009. Myndigheten har varit igång i snart tre 
år, och från att ha fokuserat på etablerandet av grundprocesser har nu verksamheten 
inriktats på utveckling och förbättringsarbete. Detta innebär nya utmaningar och 
möjligheter för att kunna utveckla verksamheten i önskad riktning för att öka kvaliteten 
och effektiviteten. 
Yrkeshögskoleutbildningar är en efterfrågad utbildningsform bland både studerande och 
arbetsliv. Utbildningarna fyller en viktig funktion i Utbildningssverige. I lägesbedömningen 
redovisar myndigheten en samlad analys och bedömning av förhållanden som är viktiga 
att uppmärksamma för såväl yrkeshögskolans framtida positionering och utveckling som 
för myndighetens fortsatta verksamhet. 
Rapporten har utarbetats av Britt-Inger Stoltz (projektledare), Margareta Landh, David 
Göransson och Anne Christensen. 
 
 
Västerås i mars 2012 
Pia Enochsson      
Generaldirektör
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1 Sammanfattande analys och bedömning 
Denna rapport belyser olika aspekter inom verksamhetsområden som Myndigheten för 
yrkeshögskolan ansvarar för. Det är förhållanden som är viktiga för såväl 
yrkeshögskolans utveckling som för myndigheten när det gäller att styra verksamheten i 
önskad riktning för att öka kvaliteten och effektiviteten. 
Myndigheten har avgränsat sin redovisning och valt att lyfta fram vissa 
verksamhetsområden. Uppgiften att samordna och stödja en nationell struktur för 
validering har inte explicit redovisats i rapporten. Detta verksamhetsområde är dock 
angeläget att utveckla ytterligare dels då den politiska prioriteringen av valideringsarbetet 
är tydlig, dels då myndighetens roll och ansvar på området är begränsat. Uppbyggandet 
av en nationell struktur för validering pågår och där har myndigheten identifierat flera 
hinder som behöver undanröjas. Dessa hinder har tidigare redovisats till regeringen1. 
Därutöver behandlas inte heller kompletterande utbildningar eftersom utbildningsformen 
ska fasas ut och ersättas med ett nytt regelverk för konst- och kulturutbildningar.  
I flera av de områden som uppmärksammats bedömer myndigheten att det finns 
möjligheter att effektivisera verksamheten genom att i högre grad samverka med andra 
nationella myndigheter. Bland annat kan bildandet av en ny servicemyndighet för 
högskolan att innebära synergieffekter genom samordning och i vissa fall även överföring 
av uppgifter. Detta gäller under förutsättning att regeringen beslutar om att bilda en ny 
myndighet.  
 
Myndigheten eftersträvar samverkanslösningar som tar sin utgångspunkt i dels 
studerandeperspektivet - en väg in till högre utbildningar - dels i ökad ekonomisk 
effektivitet för att minska statens utgifter.  Det kan även inom andra områden finnas skäl 
att överväga en närmare samverkan mellan Myndigheten för yrkeshögskolan och den 
nya servicemyndigheten, inte minst av ekonomiska skäl. De båda myndigheterna 
kommer utöver informationsverksamheten att ha ansvar för analys, statistik och 
uppföljning, bedömning av utländska betyg, internationellt samarbete och anpassning till 
EU:s mål för högre utbildning.  
Den största utmaningen myndigheten och utbildningsformen yrkeshögskolan står inför är 
att hitta möjligheter att tillgodose arbetslivets behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. 
I dagsläget kan endast dryga en fjärdedel av ansökningar beviljas statsbidrag på grund 
av begränsad medelstilldelning. Myndigheten bedömer att ytterligare minst en fjärdedel 
av ansökningarna håller så hög kvalitet att dessa kan ingå i yrkeshögskolan. Det är 
således brist på resurser och inte brist på efterfrågan från arbetslivet som begränsar 
utbudet på utbildade inom yrkeshögskolan.  
Det kan finnas en risk att engagemanget från arbetsliv och utbildningsanordnare 
långsiktigt minskar om de uppfattar att möjligheterna att få starta 
yrkeshögskoleutbildningar är alltför små jämfört med den resursinsats som krävs från 
deras sida i samband med att de tar fram en utbildning och ansöker om att få ingå i 
yrkeshögskolan. Myndigheten kommer att se över nuvarande ansökningsmodell utifrån 
gällande författningar. Översynen innebär att konsekvensbeskriva och pröva 
möjligheterna att öppna för en mer flexibel och resurseffektiv ansökningsprocess. 
 
Myndigheten vill i det sammanhanget även uppmärksamma att det idag kan vara 
problematiskt att dra den exakta gränsen mellan vad som är kompetensförsörjning, som 
ska hjälpa företag att växa och skapa nya jobb, och vad som är mer företagsspecifik 
utbildning. Myndigheten bedömer att det är angeläget att utreda vilka 

                                                      
1 Redovisning av uppdrag om insatser i fråga om validering. Dnr: YH 2009/2102 
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kompetensförsörjningsbehov som staten ska finansiera och vilka kompetensbehov som 
arbetslivet självt ska tillgodose. 
Yrkeshögskoleutbildningar har i genomsnitt många sökande jämfört med antalet 
tillgängliga platser, i genomsnitt 3,7 sökande per plats. Detta visar att det är angeläget att 
yrkeshögskolans position i Utbildningssverige blir tydlig och att den får förutsättningar att 
spela en viktig roll för karriärbyte och därmed blir en självklar del av det livslånga 
lärandet. Det är därför av stor vikt att studerande på yrkeshögskoleutbildningar har 
möjlighet att få sina kunskaper tillgodoräknade i samband med universitetsstudier samt 
att samma poängsystem tillämpas inom de båda utbildningsformerna. De 
inlåsningseffekter som finns i det svenska utbildningssystemet måste undanröjas. 
Yrkeshögskoleutbildningar är förvisso inte någon arbetsmarknadsutbildning, men 
möjligheten för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden genom att byta 
utbildningsinriktning eller möjligheten för yrkesverksamma att byta yrke frigör även 
möjligheter för arbetslösa att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Det behövs alternativa 
sätt för att tillgodose arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft. Individer bör 
därför ges möjlighet att ändra sin yrkesbana eller kvalificera sig för en högre nivå genom 
att komplettera tidigare utbildningar inom ramen för kommunal vuxenutbildning.   
Yrkeshögskoleutbildning bör betraktas som en naturlig del av svensk högre utbildning på 
samma sätt som universitet och högskola. Information om eftergymnasiala utbildningar 
tillhandahålls idag via många olika aktörer, såväl myndigheter som privata organisationer. 
Myndigheten har också uppmärksammat att informationen som tillhandahålls från andra 
aktörer inte alltid är korrekt. Från statens sida är det viktigt att möta detta med en korrekt 
och samlad information. För att detta ska vara möjligt krävs en väl fungerande samverkan 
mellan berörda myndigheter. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer därför att söka 
etablera en nära samverkan med den nya myndigheten för service inom 
högskoleområdet om en sådan skapas.  
Det är också utifrån de studerandes perspektiv viktigt att ge tydlig information om 
utbildningsformen, så att de studerande är fullt införstådda med de särskilda 
förutsättningar som gäller för yrkeshögskolan. Den flexibilitet i utbildningsutbudet som är 
önskvärd utifrån arbetslivets föränderliga kompetensbehov får praktiska konsekvenser för 
dem. Detta gäller bland annat begränsade möjligheter att göra studieuppehåll. Ett stort 
informationsansvar vilar på utbildningsanordnare, men staten i form av Myndigheten för 
yrkeshögskolan måste ta ett särskilt ansvar för att tillhandahålla underlag till 
utbildningsanordnare.  
Även dokumentationen av studieresultat skiljer sig åt jämfört med högskolan. Eftersom 
utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan är både enskilda och offentliga, innebär detta 
att den dokumentation som skapas i förhållande till utbildningarna bevaras på olika sätt, i 
olika omfattning och under olika lång tid. Myndigheten har bedömt att den inte har formell 
rätt att samla in uppgifter om de studerandes studieprestationer enligt nuvarande 
regelverk. Yrkeshögskolan omfattas inte av förordning (1993:1153) om redovisning av 
studier m.m. vid universitet och högskolor, och myndigheten kan därför inte med stöd av 
denna förordning samla in uppgifterna. Ett förtydligande av regelverket är därför 
angeläget utifrån de studerandes rättssäkerhet. 
Uppföljningar av tidigare kvalificerade yrkesutbildningar visar att en hög andel av 
examinerade snabbt kommer ut på arbetsmarknaden. Myndigheten bedömer att det finns 
potential att öka träffsäkerheten, matchningen mellan utbudet av yrkeshögskoleutbildade 
och arbetsmarknadens efterfrågan av yrkeskompetens. Myndigheten har satt igång ett 
gediget analysarbete för att bedöma efterfrågan på olika yrkeskompetenser, där dialogen 
med branscher samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer är nödvändig. Detta är 
dock inte helt oproblematiskt eftersom olika aktörer kan ha olika uppfattningar om 
kompetenskrav och omfattningen av efterfrågan på yrkeskompetenser.  
Uppföljningar och utvärderingar är nödvändiga för att belysa resultat och effekter av de 
utbildningsformer myndigheten ansvarar för. Det är därför av största vikt att statistik och 



MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (38)  
    

 
annat underlag kan framställas. Underlaget kan användas för insatser som syftar till att 
förbättra kvaliteten i utbildningarna och effektivisera myndighetens hela verksamhet. 
Myndighetens möjligheter att framställa sådan statistik och på ett effektivt sätt genomföra 
studier är mycket begränsade. Detta beror på att myndigheten i sin instruktion inte har i 
uppgift att framställa statistik. Även när det gäller att föIja upp och utvärdera 
utbildningsformerna är skrivningarna i instruktionen svaga. I dagsläget finns ingen 
myndighet som har statistikansvar för yrkeshögskolan och kompletterande utbildningar. 
Detta medför att ingen officiell statistik publiceras, vilket borde vara skäligt med tanke på 
att utbildningsformerna finansieras av skattemedel.  
En stor utmaning och möjlighet för såväl utbildningssystemet som för arbetslivet är 
införandet av ett nationellt ramverk som beskriver kvalifikationer i form av läranderesultat. 
Det förslag som bereds för närvarande i Regeringskansliet innebär att kvalifikationer, 
oavsett var de har förvärvats, ska kunna jämföras i ett gemensamt ramverk. Införandet av 
ramverket kommer att innebära ett omfattande informations- och implementeringsarbete 
bland många olika intressenter. Insatserna kommer att kräva strategiska överväganden 
för såväl resurser som former för implementeringen. I det arbetet är det angeläget att 
andra berörda myndigheter involveras och samarbetar med Myndigheten för 
yrkeshögskolan. 

2 Uppdraget 
I regleringsbrevet för 2012 har Myndigheten för yrkeshögskolan fått i uppdrag att redovisa 
en samlad bedömning och analys av utvecklingen och behoven inom de 
verksamhetsområden myndigheten ansvarar för. I redovisningen ska ingå en fördjupad 
analys av områden som myndigheten anser vara särskilt angelägna att uppmärksamma. 
Myndigheten ska bedöma utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Uppdraget ska 
redovisas senast den 2 april 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). 

3 Myndighetens verksamhetsområden 
Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. 
Myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka 
utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till 
utbildningsanordnarna. Myndigheten utövar tillsyn och granskar även utbildningarnas 
kvalitet, svarar för uppföljning av användningen av statligt stöd och annan uppföljning 
inom sitt ansvarsområde. Dessutom ska myndigheten svara för ett register över 
studerande i yrkeshögskolan. 
Utöver detta administrerar myndigheten en utbildningsform som ligger utanför 
yrkeshögskolan  kompletterande utbildningar. Dessutom ansvarar myndigheten för 
utbetalning av statsbidrag till lärlingsutbildning för vuxna. Sista året det ska ske är 2012. 
Myndigheten för yrkeshögskolan är också ansvarig för att samordna en nationell struktur 
för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF 
(European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- 
och yrkeskvalifikationer inom EU. 
Slutligen har myndigheten i uppdrag att bedöma utländska eftergymnasiala 
yrkesutbildningar samt vara behörig myndighet att utfärda utbildningsbevis och andra 
handlingar för utbildningar inom yrkeshögskolan, till exempel utfärda Europass-tillägg till 
examensbevis. 
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4 Utbildningarnas utveckling och resultat  

 Utbildningar, studerande och anordnare inom Yh/Ky 4.1
Det mest relevanta sättet att beskriva utbildningsutbudet inom Yh- och Ky- utbildningar är 
antalet beviljade utbildningsplatser på utbildningar efter examensår. Även om alla 
studerande inte tar examen så är det ändå det bästa sättet att uppskatta hur många 
utbildade som kommer ut på arbetsmarknaden och kan kompetensförsörja arbetslivet ett 
visst år.  
Antal utbildningsplatser inom Yh och Ky med avslut per år har ökat från 6 700 år 2003 till 
16 600 år 2011. År 2003 avslutades utbildningar inom 12 utbildningsområden, och 2011 
avslutades utbildningar inom 16 olika utbildningsområden. Områdenas storlek har 
varierat över åren. I och med att utbildningsstocken har ökat, så har även antalet platser 
med avslut ett visst år ökat, men några utbildningsområden har ökat mer än andra. De 
utbildningsområden som har vuxit mest är Teknik och tillverkning, Ekonomi, 
administration och försäljning och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Området 
Kultur, media och design, som var ett av de största 2003, har haft ungefär samma antal 
platser och är år 2011 med 5 procent av platserna ett av de mindre områdena. Andelen 
platser av hela utbildningsutbudet inom området Data/IT som avslutas per år har 
halverats mellan 2003 och 2011, men antalet är ungefär detsamma. Jämför diagram 1. 
 
Diagram 1. Antal platser inom Yh/Ky med avslut 2003-2011 efter utbildningsområde 

 
Yh- och Ky-utbildningar som har platser med avslut framtill 2011 fanns i alla län förutom i 
Gotlands län2. Figur 1 visar hur antalet platser med avslut har förändrats mellan 2003, 
2007 och 2011 och hur platserna fördelar sig över landet. Platserna koncentreras till 
storstadslänen, men i takt med att antalet platser har ökat har även den geografiska 
spridningen av utbildningarna ökat.  

                                                      
2 Gotland har dock en pågående utbildningsomgång som avslutas 2013. 
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Figur 1. Antal platser inom Yh/Ky med avslut 2003, 2007 och 2011 per kommun 
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Omkring hälften av alla utbildningsanordnare av Yh/Ky-utbildningar är privata (enskilda 
fysiska eller juridiska personer). Andelen har legat på denna nivå sedan 2005. En del 
privata utbildningsanordnare är dock stora och finns på flera orter i landet. Diagram 2 
visar att andelen platser som tillhandahålls av privata utbildningsanordnare åren 2009 till 
2011 är tydligt större än 50 procent.  
Diagram 2. Andel platser med privata anordnare inom Yh/Ky för platser med avslut 
2003-2011 
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 Resultat och effekter av Yh/Ky-utbildningar över tid 4.2

En viktig indikator för hur Yh- och Ky-utbildningar lyckas bidra till kompetensförsörjningen 
är andelen examinerade som året efter examen anger att deras huvudsakliga 
sysselsättning är anställning eller eget företagande3. 
Andelen anställda före och efter utbildningen har varierat något över tid och tycks följa 
konjunkturen, se diagram 3. Nästan 9 av 10 av dem som examinerades 2010 anger 
hösten 2011 att deras huvudsakliga sysselsättning är anställning eller eget företagande. 
Det är en ökning med några procentenheter jämfört med året innan  hösten 2011 verkar 
arbetsmarknaden delvis ha återhämtat sig och det är återigen något lättare för de 
examinerade att få ett arbete. Av de examinerade 2010 var drygt 6 av 10 i arbete före 
utbildningen. Andelen examinerade som försörjer sig som egenföretagare är låg och stabil 
över åren. Bland examinerade 2010 är andelen egenföretagare året efter examen 
ungefär 6 procent. Skillnaderna mellan kvinnor och män är överlag små.  
Diagram 3. Andel examinerade 2006-2010 som anger arbete som huvudsaklig 
sysselsättning under sexmånadersperioden före och motsvarande andel året efter 
utbildningen 

 

  

                                                      
3 Myndigheten för yrkeshögskolan genomför årligen en enkätundersökning som riktar sig till dem 
som examinerades året innan och ställer frågor om deras situation på arbetsmarknaden och 
övergången mellan utbildning och arbete. Jämförbara undersökningar har gjorts sedan 2007. 
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5 Utmaningar och möjligheter för utbildningsformen 

yrkeshögskolan  
Yrkeshögskolan ska svara mot arbetslivets behov av eftergymnasiala yrkesutbildningar. 
Utbildningsformen ska även tillgodose behov av utbildningar inom smala yrkesområden 
om de kan leda till förvärvsarbete för de studerande eller till en ny nivå inom deras yrke. 
För att utbildningsformen ska kunna motsvara dessa krav krävs nära samarbete med 
arbetslivet, en attraktiv utbildningsportfölj och en tydlig positionering av yrkeshögskolan i 
Utbildningssverige. 
 
Nedan beskrivs de utmaningar som utbildningsformen har bland annat när det gäller 
samverkan mellan staten och arbetslivet, utbildningsformens attraktionskraft och framtida 
demografi. 

 Framgångsfaktor - samarbete mellan staten och arbetslivet 5.1
 
Den största framgångsfaktorn för utbildningsformen yrkeshögskolan är en nära 
samverkan med arbetslivet. I dagsläget är omkring 6 000 representanter för svenskt 
näringsliv och övrigt arbetsliv direkt involverade i utbildningarnas genomförande genom 
att de har engagerat sig i en ledningsgrupp för en yrkeshögskoleutbildning. Arbetslivet 
påverkar genom att ta initiativ till en ansökan, men också under utbildningens 
genomförande genom att ledningsgruppen fattar beslut om innehållet i de kursplaner som 
ligger till grund för vad en studerande ska kunna i samband med examen. Arbetslivet 
tillhandahåller också LIA-platser (Lärande i arbete) för det arbetsplatsförlagda lärandet 
och anställer de studerande efter examination. Att arbetslivet är med och direkt, 
tillsammans med staten, ansvarar för kvalitetssäkringen av en statlig utbildningsform är 
unikt.  
 
Det är också unikt att arbetslivet och staten tillsammans finansierar utbildningarna. 
Enbart för de 330 utbildningar som fått beslut om att få starta under 2012 motsvarar 
arbetslivets bidrag drygt en fjärdedel av utbildningarnas totala kostnader. Merparten av 
arbetslivets finansiering består av kostnader för den del av yrkeshögskoleutbildningar 
som är Lärande i arbete (LIA). Det statsbidrag som en utbildning får ska ses just som ett 
bidrag  inte som en total finansiering. Sammantaget är detta unika partnerskap både 
den största utmaningen och den största framgångsfaktorn för utbildningsformen 
yrkeshögskolan.  
 
För att långsiktigt bygga en attraktiv, eftergymnasial utbildningsform, är det av största vikt 
att yrkeshögskolan har en tydlig positionering i Utbildningssverige. Andelen av 
befolkningen som deltar i Yh/Ky-utbildningar är lite drygt 4 procent om man ser till all 
vuxenutbildning i landet4. Med vuxenutbildning menas det formella och icke-formella 
lärandet som personer i åldern 20-74 år deltar i. Det icke-formella lärandet består av 
personalutbildning och studiecirklar utanför arbetet. Statistiska centralbyråns (SCB) 
senaste temarapport om vuxnas lärande, som beskriver perioden 2001-2010, visar att 
antalet personer som har studerat på Yh/Ky-utbildning har ökat kontinuerligt från 15 000 
studerande år 2001 till 43 500 år 2010. 2010 var det ändå ungefär samma antal 
studerande på långa folkhögskolekurser som på Yh/Ky-utbildningar och antalet 
studerande på grundläggande högskoleutbildningar var mer än tio gånger fler. 
 

                                                      
4 Vuxnas lärande 2010, SCB Temarapport. 
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Diagram 4. Antal deltagare i formell utbildning åren 2001-2010. Personer i åldern 
20-74 år 

 
Källa: SCB 
 
Under samma period ökade antalet sökande per utbildningsplats inom yrkeshögskolan 
och gör så ännu. Intresset att skapa efterfrågade yrkeshögskoleutbildningar är också 
rekordstort. Det visar inte minst den senaste ansökningsomgången då myndigheten 
tvingades säga nej till många bra utbildningar som hade kunnat tillgodose ett angeläget 
kompetensbehov. Till detta ska läggas att ett av de mest betydande tillväxthindren för 
små- och medelstora är just att få tillgång till rätt kompetens. Brist på tillgång på personer 
med lämplig kompetens anges som det absolut största hindret för tillväxt i de lite större 
småföretagen med mellan 10 och 49 anställda5. Även Företagarnas senaste 
småföretagsbarometer visar att drygt 20 procent av företagen anger bristen på lämplig 
arbetskraft som det största tillväxthindret. Företagen anser att detta är ett lika stort 
problem som höga arbetskraftskostnader6.   
 
Trenden går också mot att matchningen på arbetsmarknaden blir allt sämre. Tidigare har 
det varit normalt att när arbetslösheten är hög, så är antalet lediga platser lågt och vice 
versa. Ett tecken på att matchningen försämras är att det numera finns flera regioner i 
landet där antalet lediga platser är stort samtidigt som arbetslösheten har etablerat sig på 
en hög nivå. Denna trend har varit tydlig de senaste åren, men gäller självfallet inte alla 
delar av landet7. Vakansgraden (antalet lediga platser i procent av arbetskraften) var 
dubbelt så hög 2011 som 2006 trots att arbetslösheten var ungefär densamma8. Vid 
slutet av 2011 var vakansgraden cirka 1,2 procent medan sysselsättningsgraden var 65,5 
procent9. Följden av detta blir att om företagen inte hittar personer med rätt 
kvalifikationer, får vi en situation där det råder arbetskraftsbrist och brist på arbetstillfällen 
på samma gång. 
                                                      
5 Tillväxtmöjligheter och hinder för svenska små och medelstora företag, Tillväxtverket 2011, 
6 Småföretagen draglok i 20 år, Företagarna, 2012. 
7 Mismatch  det ekonomiska läget, Svenskt Näringsliv 2011. 
8 Penningpolitisk rapport i februari 2012, Riksbanken. 
9 Dagens Industri den 7 mars, 2012. 
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Genom att kombinera information om andelen lediga jobb med andelen arbetslösa kan 
matchningseffektiviteten åskådliggöras med en så kallad Beveridgekurva. Under en 
konjunkturuppgång minskar den relativa arbetslösheten och andelen lediga jobb ökar. Ett 
skifte av kurvan kan indikera att matchningseffektiviteten förändrats. Utvecklingen de 
senaste kvartalen visar på att kurvan rört sig utåt och uppåt. Det tyder på att 
arbetsmarknadens funktionssätt har försämrats betydligt. 
 
Andelen lediga jobb har varit den högsta som uppmätts under den period som det finns 
tillgängliga data. Samtidigt har arbetslösheten endast avtagit måttligt under 2011 för att 
sedan öka under det första kvartalet 2012.  
Diagram 5 Andelen lediga jobb i förhållande till andelen arbetslösa i förhållande till 
arbetskraften, kvartal 2 2005 till kvartal 3 2011 (Beveridgekurva) 

 
Källa: SCB  
 
Det tycks inte som att de branschvisa eller regionala obalanserna avseende 
arbetsmarknadens funktionssätt har ökat på senare år10. Däremot verkar obalanserna 
mellan olika utbildningsnivåer ha ökat. De nya jobben kräver i hög grad gymnasial och i 
växande grad eftergymnasial utbildning, samtidigt som många arbetslösa har fel eller för 
kort utbildning för de krav som arbetsmarknaden ställer. Matchningsproblematiken är ett 
gemensamt ansvar för näringslivet och staten. Näringslivet måste ta ett stort ansvar för 
att definiera sitt kompetensbehov och ta emot studerande som får möjlighet att tillämpa 
sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det Myndigheten för yrkeshögskolan kan bidra med 
är skapa en flexibel utbildningsform som kan anpassas till snabba förändringar på 
marknaden. Det vore värdefullt att genomföra djupare analyser av vad missmatchningen 
beror på. Detta för att samtliga intressenter ska kunna anpassa sina insatser på ett 
effektivt sätt. 
 

                                                      
10 Mismatch  det ekonomiska läget, Svenskt Näringsliv 2011. 
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För att kunna bidra till att lösa företagens behov av kompetens med begränsad statlig 
finansiering, bedömer myndigheten att det är av yttersta vikt att regeringen fattar ett 
beslut om det totala antalet årsplatser som yrkeshögskolan kan omfatta, i enlighet med 1 
kap. 6 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Detta påverkar sin tur den totala 
studiemedelsramen. En ökning av antalet platser i yrkeshögskolan som inte finansieras 
via statsbidrag, skulle kunna vara ett värdefullt tillskott som bidrar till 
kompetensförsörjningen. Intresset att få starta yrkeshögskoleutbildningar utan statlig 
finansiering ökar. Myndigheten tolkar det ökande intresset för att få en utbildning godkänd 
för yrkeshögskolan med annan finansiär än staten, som att tillhörigheten och en 
yrkeshögskoleexamen har blivit allt mer värdefull. 
 
Ett annat sätt för arbetsgivare att få personal med rätt kvalifikationer är att starta 
yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning. Då fungerar utbildningen som ett 
verktyg för kompetensutveckling av redan befintlig personal och är inte 
studiemedelsberättigad. Intresset för uppdragsutbildning har hittills varit begränsat, men 
på senare tid har myndigheten dock kunnat se ett ökat intresse för uppdragsutbildning 
främst från vårdsektorn. En tänkbar orsak kan vara de ökade statsbidrag för 
kompetensutveckling inom vården i allmänhet och inom psykiatrin i synnerhet som 
kommit kommuner och landsting till del11.  
 
Det är myndighetens bedömning, att för att vara en självklar del av utbildningsväsendet 
och kunna svara mot näringslivets kompetensbehov, bör utbildningsformen växa inom de 
närmaste åren. Det är samtidigt viktigt att en ökning av yrkeshögskoleplatser sker 
successivt, så att inte de goda resultaten och kvaliteten i utbildningarna äventyras. Det är 
intressant att notera att i Finland och Danmark inkluderas yrkesutbildningen på 
eftergymnasial nivå i högre utbildning och tillhör inte  som i Sverige  övrig 
vuxenutbildning. Dessa båda länders utbildningssystem, som viss mån kan sägas likna 
Sveriges, visar också att andelen eftergymnasial högre yrkesutbildning utanför 
universitetet är betydligt större och svarar i Finland för ungefär 48 procent av all högre 
utbildning12 och i Danmark för 30 procent13. 
 
För att upprätthålla arbetslivets engagemang och vilja till medfinansiering är det också 
viktigt att yrkeshögskolan uppvisar flexibilitet, dynamik och stabilitet i rimlig balans. Det 
måste framgå tydligt för yrkeshögskolans samtliga intressenter att utbildningarna inte ska 
institutionaliseras utan i stället uppvisa stor flexibilitet. Utbildningar som inte genomförs 
med hög kvalitet eller där efterfrågan av kompetensen avtar beviljas inte förnyade 
utbildningsomgångar. Det är myndighetens ansvar att aktivt fasa ut dessa utbildningar till 
förmån för andra och mer angelägna kompetensbehov. I yrkeshögskolan ska det finnas 
en dynamik i den meningen att även helt nya innovativa utbildningar kan få starta. Dessa 
utbildningar svarar sannolikt inte mot ett kompetensbehov där stora 
branschorganisationer står bakom, utan skapas ofta i gränslandet mellan IT-, teknik- och 
medieområdet. I flexibiliteten ligger även att utbildningarnas innehåll måste förändras i 
takt med att yrkesrollerna förändras.  
 
Myndighetens bedömning är att det även finns yrkesroller som lämpar sig för 
yrkeshögskoletutbildning där efterfrågan är mer eller mindre konstant. Det är dock 
angeläget att påminna om att även om den kompetens som utbildningen leder till behövs 
på längre sikt, ska den enskilda utbildningen konkurrensutsättas med viss 
regelbundenhet, för att skapa ständig förbättring och undvika att utbildningarna stelnar i 
sina former. Det mer eller mindre konstanta kompetensbehovet hänger också samman 

                                                      
11 Regeringsbeslut 2009-02-26, dnr 2453/2009 
12 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/okm11.pdf?lang=fi 
13 http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/ShowReport.aspx?report=EAK-tilgang-vidudd 
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med utbildningsmålen. Det kan därför finnas behov av att Myndigheten för 
yrkeshögskolan meddelar föreskrifter - för vissa yrkesroller - om vilka kunskaper, 
färdigheter och kompetenser som alla studerande ska ha uppnått vid utbildningens slut. 
Eftersom yrkeshögskolan bygger på att det är arbetslivet som har den bästa kunskapen 
om kraven på en viss yrkesroll, är det viktigt att initiativet till att fastställa utbildningsmål 
för en utbildning kommer från berörda branscher. Innehållet i en yrkehögskoleutbildning 
ska inte detaljstyras av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den detaljreglering av innehållet 
i en yrkeshögskoleutbildning som kan bli aktuell har i så fall att göra med andra 
myndigheters regleringar och riktlinjer som kan finnas för vissa yrkesområden. 
 
Inom ett antal statliga myndigheter bedrivs utbildningar som bygger på gymnasiestudier 
till exempel inom Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
Tullverket. Dessa utbildningar kan inte ingå i yrkeshögskolans utbud eftersom regelverket 
för vem som har rätt att anordna utbildningar inom yrkeshögskolan inte omfattar statliga 
myndigheter. Myndigheten bedömer att det finns behov av att göra det möjligt även för 
dessa yrkesutbildningar att rymmas inom yrkeshögskolan och förordar en översyn av 
gällande regelverk i detta syfte. 
 
Gränserna måste också göras tydliga när det gäller vad som är företagsspecifik 
utbildning, som arbetslivet ska stå för utan statlig finansiering. Det gäller exempelvis så 
kallad typträning inom transportsektorn, särskilt tåg och flyg samt viss utbildning för 
specifika certifikat och ledarskapsutbildning av allmän karaktär.  
Gränsdragningen är svår att göra och området kräver en fördjupad utredning. 
Myndigheten gör därför bedömningen att det är angeläget att utreda vilka 
kompetensförsörjningsbehov som staten ska finansiera och vilka kompetensbehov som 
arbetslivet självt ska stå för. Detta i syfte att det ska bli tydligt för alla intressenter vad 
som är angelägna kompetensförsörjningsbehov i syfte att skapa tillväxt och insatser av 
mer kompetensutvecklande karaktär. 
 
Konkurrensen om arbetslivets tid och engagemang som tar sig uttryck i viljan att delta i 
ledningsgrupper, bereda praktikplatser för studerande på alla nivåer och göra direkta 
investeringar i enskilda utbildningar är mycket stor. Ett av skälen till att konkurrensen om 
arbetslivets tid kraftigt har ökat är att dagens offentligt finansierade utbildningar i allt 
högre grad är inriktade mot anställningsbarhet och verksamhetsförlagt lärande. Att det 
ska finnas behov av den kompetens som utbildningarna leder till, är förstås i grunden 
mycket positivt. Utmaningen för yrkeshögskolan är att utbildningsformen ska uppfattas 
som den självklara mötesplatsen där arbetslivet hittar målinriktade studerande med 
skräddarsydd kompetens. Resan dit har bara börjat.  
 
Myndigheten genomförde nyligen en varumärkesundersökning där den så kallade 
spontana kännedomen hos arbetslivet om yrkeshögskolan som utbildningsform var 11 
procent14. Den totala kännedomen för yrkeshögskolan ligger dock på 64 procent hos 
allmänheten och 47 procent hos arbetslivet15. Undersökningen visar ändå att även om 
yrkeshögskolan är relativt okänd, finns det en tydlig koppling mellan kännedom och högt 
förtroende. Det är självfallet en stor utmaning att arbeta för att göra yrkeshögskolan mer 
känd. Att bygga varumärket yrkeshögskolan tar tid och är resurskrävande. Det är heller 
inget Myndigheten för yrkeshögskolan klarar att göra ensam, utan det görs av 
utbildningsanordnare, berört arbetsliv och av staten som uppdragsgivare.  Myndigheten 

                                                      
14 Rapport: Imageundersökning 2011, december 2011, Markör Marknad och Kommunikation. Dnr 
YH 2012/279 
15 Den totala kännedomen är summan av den spontana och den hjälpta kännedomen. Exempelvis 
ber man respondenten spontant svara på vilka utbildningsformer på eftergymnasial nivå man 
känner till för att därefter fråga om respondenten känner till yrkeshögskoleutbildning.   
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bedömer att det finns skäl att anta att med ökad kännedom följer ökat förtroende för 
yrkeshögskolan som utbildningsform. 
 
Sammanfattningsvis anser Myndigheten för yrkeshögskolan att utbildningsformen 
yrkeshögskolan bör växa successivt i volym från dagens nivå. Regeringen bör 
även fatta beslut om det totala antalet årsplatser som yrkeshögskolan ska omfatta. 
Detta för att angelägna utbildningar ska kunna få en plats i yrkeshögskolan med 
andra finansiärer eller finansieras via studerandeavgift. Myndigheten bedömer att 
det finns behov av att öppna möjligheten även för statliga myndigheter att vara 
anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Dessutom behöver det göras tydligt 
vilken kompetensförsörjning som staten ska stå för. Idag är det svårt att dra den 
exakta gränsen mellan vad som är kompetensförsörjning som ska hjälpa företag 
att växa och skapa nya jobb och vad som är mer företagsspecifik utbildning. 
Myndigheten anser att det är angeläget att göra en fördjupad analys av hur 
gränsdragningen ska se ut för att göra spelreglerna tydliga för alla intressenter.  

 Framgångsfaktor  målmedvetna studerande 5.2
Utbildningsformen yrkeshögskolan vore förstås ingenting utan sina studerande. Under 
2011 studerade cirka 44 000 personer på någon yrkeshögskoleutbildning. Den helt 
avgörande utmaningen för varumärket yrkeshögskolan ur ett studerandeperspektiv är att 
yrkeshögskoleutbildningarna visar upp goda resultat när det gäller möjligheten att få ett 
arbete eller starta eget företag samt att de bedrivs med god kvalitet.  
 
Den nära kopplingen till arbetslivet och kombinationen av teoretiskt djup och praktisk 
tillämpning är sannolikt det som har den starkaste attraktionskraften när en potentiell 
studerande ska välja utbildning. Yrkeshögskoleutbildningar visar upp goda resultat när 
det gäller hur stor andel som har anställning eller bedriver eget företag efter examen. 

med en svarsfrekvens på 
cirka 65 procent, visar att nästan 9 av 10 var i arbete (anställda eller egenföretagare) ett 
år efter examen. Denna andel stämmer även överens med uppföljningar som 
utbildningsanordnarna själva gör sex månader efter avslutad utbildning. Nästan hälften 
av alla examinerade har ett arbete som helt eller till största delen motsvarar det som 
utbildningen syftade till. Sammantaget anger tre fjärdedelar av de examinerade att det 
hade ett arbete som åtminstone till viss del överensstämmer med utbildningen. Det går 
fort för Yh/Ky-studerande att få arbete. Över hälften av de examinerade var i arbete 
redan före examen och endast två månader efter examen var totalt tre fjärdedelar i 
arbete. Spridningen av resultaten är liten mellan länen. För andelen i arbete ligger Kalmar 
i topp på cirka 90 procent i förhållande till Norrbotten som ligger lägst med 78 procent16.  
 
De examinerade uppger även att de är nöjda med sitt val av utbildning, över 80 procent 
anger att de är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen. Den bilden stärks av 
myndighetens tillsyn som visar att närmare 85 procent av alla utbildningar genomförs 
med god eller mycket god kvalitet17. En undersökning som Jusek nyligen gjort visar att 
nästan en tredjedel av dem som genomgått en universitetsutbildning inom ekonomi, 
systemvetenskap, personalvetenskap och övrig samhällsvetenskap skulle välja en annan 
utbildning om valet skett idag. Det främsta skälet är att de nyexaminerade 
samhällsvetarna är missnöjda med kontakten gentemot arbetslivet18. 
 
Andra avgörande faktorer för potentiella studerande är att yrkeshögskolan har en 
varierad och attraktiv utbildningsportfölj. Det innebär att myndigheten inte enbart kan ta 
                                                      
16 Observera att län avser det län där utbildningen bedrevs, vilket visar att resultaten påverkas av 
det utbildningsutbud som fanns i det länet.  
17 Regelbunden tillsyn 2011  vad gjorde vi, vad såg vi?, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2012. 
18 Bristande kvalitet i den högre utbildningen, Jusek 2012. 
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hänsyn till stora branschorganisationers önskemål om vilka utbildningar som 
myndighetens utbildningsanslag ska omfatta, utan även att det finns möjlighet att satsa 
på smalare utbildningar och utbildningar inom nya områden, under förutsättning att den 
aktuella kompetensen efterfrågas. För att skapa en attraktiv utbildningsportfölj finns det 
skäl att även utbildningar inom områden som till exempel kultur och media kan ingå i 
yrkeshögskolan. Myndigheten måste här välja att satsa på de utbildningar inom området 
som visar den bästa måluppfyllelsen och har det största stödet från arbetslivet.  
 
Från studerandesynpunkt är det också viktigt att en yrkeshögskoleutbildning ger möjlighet 
till karriärbyte och även möjlighet att studera vidare. Något mer än hälften av dem som 
går en Yh/Ky-utbildning anger att det huvudsakliga skälet är att kunna byta karriär19. En 
annan faktor som gör yrkeshögskolan attraktiv i de studerandes ögon och som är viktig 
för utbildningsformens positionering är andelen lärarledd tid. En 
yrkeshögskolestuderande får i snitt 15-20 timmar undervisning i veckan.  
 
Det vore olyckligt om yrkeshögskoleutbildningar uppfattas som en återvändsgränd och 
inte kan vara en väg till fortsatta högre studier, i synnerhet som 
yrkeshögskoleutbildningar ofta har ett avancerat teoretiskt innehåll kombinerat med 
praktisk tillämpning. Myndighetens erfarenhet är att yrkeshögskolestudier sällan blir 
föremål för tillgodoräknande för vidare studier vid universitet eller högskola. Däremot 
finns det flera fall där Yh/Ky-studerande har kunnat få sina kunskaper tillgodoräknade vid 
flera utländska universitet och där kunnat studera vidare för att få en akademisk examen. 
Möjlighet till rörlighet från studier på yrkeshögskola eller motsvarande till 
universitetsstudier är också betydligt större i Finland och Danmark.  
  
Myndigheten kan dock konstatera att rörligheten från universitetsstudier till 
yrkeshögskolestudier är betydande.  År 2010 hade cirka en fjärdedel av dem som 
antagits till en utbildning i yrkeshögskolan tidigare någon gång studerat på högskola. 
Cirka var femte studerande som 2010 antogs till en Yh/Ky -utbildning hade studier 
motsvarande minst 30 högskolepoäng bakom sig20. 
 
För att underlätta en anpassning till rådande förhållanden och möjliggöra rörlighet mellan 
utbildningssystemenen, är de angeläget att dels kunna tillgodoräkna redan genomförda 
studier och kurser, dels öka förståelsen för innebörden av poängsystemen. Myndigheten 
bedömer att det skulle underlätta för både studerande och arbetsliv om samma 
poängsystem tillämpas i de båda utbildningsformerna. Dessutom skulle ett 
tillgodoräknande kunna minska de totala kostnaderna för den enskildes studier.   
 
Sammanfattningsvis är det angeläget att yrkeshögskolans roll i Utbildningssverige 
blir tydlig. Den måste få förutsättningar att spela en viktig roll för karriärbyte mitt i 
livet och därmed bli en självklar del av det livslånga lärandet. Dessutom är det av 
största vikt att studerande på yrkeshögskoleutbildning har möjlighet att få sina 
kunskaper tillgodoräknade i samband med universitetsstudier samt att samma 
poängsystem tillämpas. De inlåsningseffekter som finns i det svenska 
utbildningssystemet behöver undanröjas. Yrkeshögskoleutbildning bör betraktas 
som en naturlig del av svensk högre utbildning på samma sätt som universitet och 
högskola.  
 

                                                      
19 Uppföljning av Ky- och Yh-studerandes sysselsättning  Examinerade 2010, Myndigheten för 
yrkeshögskolan 2011. 
20 Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: högskolebakgrund hos antagna till 
Ky/Yh-utbildningar, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2011. 
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 Övriga omvärldsfaktorer som påverkar yrkeshögskolans 5.3

utveckling 

5.3.1 Demografi 
Gymnasieskolan har under de senaste åren haft ett minskat elevunderlag, toppen nåddes 
2008 medan botten enligt SCB nås 2015, med en minskning av ungdomar i 
gymnasieåldrarna, 16 18 år, med nästan 100 000 färre än 200821. Tillsammans med de 
vikande årskullarna väljer allt fler ungdomar bort yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. 
Höstterminen 2011 var minskningen av antalet sökande till yrkesprogrammen större än 
tidigare. Enligt Skolverket påbörjade 31 procent av dem som började i gymnasieskolan 
ett yrkesprogram, vilket är 4 procentenheter lägre än höstterminen 2010. Flera 
utbildningar inom yrkeshögskolan har en gymnasial yrkesutbildning som förkunskapskrav 
för utbildningen och även om statistiken är preliminär finns en nedgång av sökande till 
yrkesprogram som har en naturlig fortsättning i yrkeshögskolan. Det som kan komma att 
bli bekymmersamt för rekryteringen till yrkeshögskolan är att yrkesprogram som El- och 
energiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, Handel- 
och administrationsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet, som redan i Gy 
2000 har få sökande, verkar få ännu färre sökande efter den senaste gymnasiereformen 
2011. De flest inställda yrkeshögskoleutbildningarna finns inom området teknik och 
tillverkning där elever från El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet är 
den naturliga rekryteringsbasen. 
Det är också oroväckande att andelen som inte är behöriga till gymnasieskolan är 16,2 
procent, samtidigt som tre av tio elever saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Minskade 
årskullar, där färre söker yrkesprogram i kombination med att färre saknar slutbetyg, kan 
innebära ett minskat studerandeunderlag för yrkeshögskolan på lång sikt. Myndigheten 
för yrkeshögskolan bedömer att det av detta skäl finns ett växande behov av att kunna 
erbjuda kompletterande studier i vissa gymnasieämnen inom ramen för den kommunala 
vuxenutbildningen.   
Diagram 6. Prognos över unga i olika åldersklasser 

 
Källa: SCB 
                                                      
21 Sveriges framtida befolkning 2009-2060, SCB 



MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 18 (38)  
    

 
Däremot beräknas antalet unga i åldern 19 24 år öka de närmaste åren och når en topp 
2012. Då beräknas det finnas mer än 788 000 unga kvinnor och män i dessa åldrar. Det 
är omkring 82 000 fler än 2008 och drygt 171 000 fler än 2001. Den stora ökningen i 
dessa åldrar kan ställa krav på antalet utbildningsplatser de närmaste åren, eftersom 
studerande vid yrkeshögskolan under 2011 hade en medelålder på 29 år, för kvinnor 30,4 
respektive 27,4 år för män. 
 
Tabell 1 Antal antagna* i Yh- och Ky-utbildningar 2009-2011 
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*Antagna är de som var i utbildning tre veckor efter start. 

5.3.2 Yrkeshögskolan vs teknikprogrammets fjärde år 
Myndigheten för yrkeshögskolan måste vara uppmärksam på att likartad utbildning inom 
vissa teknikområden kan finnas både inom teknikprogramments fjärde år (T4) och inom 
yrkeshögskolan. I vissa fall kan det vara positivt eftersom bristen på tekniker och tekniskt 
utbildade personer inom flera tekniska områden är en bristvara. 
Inledningsvis kommer T4 att ha en mycket begränsad påverkan på yrkeshögskolans 
utbildningar, eftersom det finns ett litet antal studieplatser på T4. På sikt kommer däremot 
yrkeshögskolan att påverkas om antalet studerande på T4 ökar i nivå med de platser som 
Skolverket har rätt att tilldela. 
Det viktiga vid bedömningen av en ansökan om att ingå i yrkeshögskolan är att ta hänsyn 
till utbudet av ingenjörsutbildningar på gymnasieskolan och om dessa motsvarar 
yrkeshögskoleutbildningen. Inte minst är detta viktigt för att arbetslivet ska ha kapacitet 
att engagera sig i båda utbildningarna när det gäller exempelvis lärande i arbetslivet.  
Sammanfattningsvis finns en rad omvärldsfaktorer som påverkar positioneringen 
av yrkeshögskolan. Det bristande intresset för yrkesprogram bland unga är en 
framtida risk för att yrkeshögskoleutbildningar inte enbart kan spela en roll som en 
naturlig fördjupning efter ett specifikt yrkesprogram i gymnasieskolan. De 
generösa behörighetsreglerna inom yrkeshögskolan samt möjligheten till 
flexibilitet i utformningen av enskilda utbildningar innebär dock att yrkeshögskolan 
kan spela en ännu viktigare roll som verktyg för karriärbyte.  Det är viktigt för 
yrkeshögskolan som utbildningsform att en yrkeshögskoleexamen innebär en hög 
kvalifikationsnivå samtidigt som ingångströsklarna inte får bli för höga. 
Myndigheten bedömer att det finns ett behov av att skapa en attraktiv väg för de 
kommande gymnasieingenjörer som direkt efter gymnasiestudierna vill fortsätta att 
utbilda sig inom yrkeshögskolan. Det kommer också vara viktigt att tydligt 
kommunicera skillnaderna mellan de olika ingenjörsutbildningarna som finns på 
gymnasieskolan, inom yrkeshögskolan och på universitet och högskola. 
Myndigheten anser att det är en tillgång att det finns ingenjörsutbildningar på olika 
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nivåer med olika innehåll, så länge potentiella studerande och anställande arbetsliv 
är klara över skillnaderna. 

6 Utmaningar och möjligheter för myndigheten  
Den centrala uppgiften för Myndigheten för yrkeshögskolan är att se till att arbetslivets 
behov av kvalificerad arbetskraft tillgodoses. Myndighetens verksamhetsidé: 

rä  illustrerar och sammanfattar på ett tydligt sätt hur myndigheten tolkat det uppdrag 
som åligger myndigheten. Verksamhetsidén är en plattform för myndighetens samtliga 
verksamhetsområden. 
Myndigheten har funnits i snart tre år, och från att ha fokuserat på att etablera 
grundprocesser har nu verksamheten inriktats på utveckling och förbättringsarbete. Detta 
innebär nya utmaningar och möjligheter för att utveckla verksamheten i önskad riktning 
för att öka kvaliteten och effektiviteten. 
Nedan beskrivs översiktligt de viktigaste utmaningarna, men också möjligheter som 
myndigheten står inför, inom de närmaste åren:  

 ökat behov av yrkeshögskoleutbildningar 
 bedömning och beslut om ansökningar 
 tillsyns- och kvalitetsgranskning 
 analysarbete 
 uppbyggandet av ett uppföljningssystem och tillhandahållande av statistik 
 studiedokumentation 
 bedömning av utländsk eftergymnasial yrkesutbildning 
 kvalifikationsramverk för livslångt lärande. 

 Ökat behov av yrkeshögskoleutbildningar 6.1
Myndigheten för yrkeshögskolan hanterar statsbidrag för ett antal olika utbildningsformer, 
som statsbidrag till yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, kompletterande 
utbildningar och lärlingsutbildningar för vuxna inom vissa hantverksyrken.  
Antalet ansökningar om att få ingå i yrkeshögskolan och få statsbidrag tenderar att öka 
varje år, vilket tyder på att utbildningsformen och Myndigheten för yrkeshögskolan blir 
alltmera kända och att yrkeshögskoleutbildningar attraherar såväl studerande som 
arbetsliv och anordnare. Antalet ansökningar har ökat från 885 år 2010 till 1 127 år 2011, 
det vill säga cirka 27 procent.  Av de ansökningar som kom in till myndigheten i 
ansökningsomgång 2011 kunde 29 procent beviljas. Att en så liten andel kunde beviljas, 
beror främst på omfattningen av de anslag som myndigheten har till sitt förfogande.  är .  
Myndigheten har i de senaste tre årens ansökningsomgångar bedömt att betydligt fler 
utbildningar uppfyller kvalitetskraven för att ingå i yrkeshögskolan än de som fått sina 
ansökningar beviljade. Det innebär att utbildningar med stor efterfrågan från arbetslivet, 
skulle kunna beviljas om resursutrymmet hade medgett detta.  
Myndigheten möter i olika sammanhang utbildningsanordnare som ifrågasätter 
myndighetens prioriteringar av utbildningar. Det ligger i sakens natur att bedömningarna 
om vilka behov som är störst kan variera mellan myndigheter och vissa anordnare mellan 
regioner och mellan yrkesområden. Så länge ansökan sker i konkurrens och det inte 
finns medel att bifalla alla ansökningar, kommer myndighetens beslut att ifrågasättas.  I 
flera fall har myndigheten fått signaler från arbetslivet som anser att tillväxten inom 
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branschen hämmas om inte utbildningar kommer till stånd. Om inte fler ansökningar kan 
beviljas, bedömer myndigheten att det kan finnas en risk att utbildningsformens 
attraktionskraft minskar och motivationen hos såväl arbetsliv som utbildningsanordnare 
att engagera sig i yrkeshögskoleutbildningar avtar.   
Myndigheten har här en viktig utmaning, att på ett pedagogiskt sätt förklara att det inte 
enbart räcker med att utbildningar uppfyller kvalitetskriterierna utan att de också 
konkurrensutsätts, eftersom resurserna inte räcker till alla utbildningar som uppfyller 
kvalitetskraven. 
Det finns vägar för att på andra sätt få till stånd yrkeshögskoleutbildningar. Det befintliga 
regelverket möjliggör att utbildningar kan ingå i yrkeshögskolan utan statsbidrag. 
Myndigheten för yrkeshögskolan kan med stöd av förordningen (2009:130) om 
yrkeshögskolan besluta att en utbildningsanordnare får ta ut studerandeavgifter som inte 
får statsbidrag. Dessa utbildningar berättigar även till studiemedel. I dagsläget kan dock 
myndigheten inte fatta sådana beslut, eftersom det för närvarande inte finns en fastställd 
ram för studiemedelsplatser för sådana utbildningar.  Andra vägar kan vara att arbetslivet 
nyttjar möjligheten att uppdra åt utbildningsanordnare att starta uppdragsutbildningar, 
som tidigare nämnts i avsnitt 5.1, för att tillgodose arbetslivets behov av utbildade. 
Mot bakgrund av detta och arbetslivets stora rekryteringsbehov av de kompetenser som 
yrkeshögskolan utbildar till, bedömer myndigheten att en ökning av antalet studieplatser 
är nödvändig och önskvärd. Om en utökning av utbildningsstocken kommer att ske, 
kommer det dock att få konsekvenser för myndigheten. Hänsyn måste då tas till tilldelade 
medel för förvaltningsanslaget då det är tveksamt om detta kan rymmas inom nuvarande 
anslagsramar. 
Diagram 7. Utfall av ansökningsomgång för yrkeshögskolan 2011/2012  

 
 
Sammanfattningsvis konstaterar Myndigheten för yrkeshögskolan att behovet av 
yrkeshögskoleutbildningar överstiger den volym som finns idag. Begränsningar i 
form av medelstilldelning leder till att många utbildningar som uppfyller 
kvalitetskraven inte kan beviljas statsbidrag. Det innebär en tydlig risk att 
engagemanget från arbetsliv och utbildningsanordnare avtar, och kan i sin tur 
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innebära att yrkeshögskoleutbildningar minskar i attraktivitet även hos de 
studerande. Myndigheten bedömer att en rimlig väg är att nyttja möjligheten att 
bevilja utbildningar att ingå i yrkeshögskolan utan statsbidrag, men att det då 
krävs ett beslut från regeringen om studiemedelsram för sådana utbildningar. 

  Bedömning och beslut om ansökningar  6.2
Bedömning av vilka utbildningar som ska få ingå i yrkeshögskolan och beviljas 
statsbidrag är den centrala uppgiften för Myndigheten för yrkeshögskolan, men även den 
största utmaningen. Bland de utbildningar som bedöms kunna ingå i yrkeshögskolan 
måste en prioritering på grund av begränsade medel göras. Vilka kriterier som ska gälla 
vid fördelningen av statsbidrag anges i 5 kap. förordning (SFS 2009:130) om 
yrkeshögskolan.  
Myndigheten informerar inför varje ansökningsomgång om att konkurrens råder om 
statsbidragen, och att även om en utbildning bedöms kunna ingå i yrkeshögskolan kan 
den ändå avslås på grund av att den konkurrensutsätts. I det sammanhanget är det 
viktigt att tydliggöra vilka kriterier som gäller vid fördelning av statsbidrag. Myndigheten 
kommer därför att bli ännu tydligare i sin information om på vilka grunder en utbildning 
beviljas eller avslås att dels ingå i yrkeshögskolan, dels få statsbidrag.  
Det är en grannlaga uppgift att balansera dels utbildningsanordnarnas behov av 
långsiktighet och stabilitet vid planering och genomförande av utbildningar, dels behovet 
av att anpassa utbildningsutbudet utifrån förändringar på arbetsmarknaden. Myndigheten 
har därför initierat en utredning om hur en framtida ansökningsprocess kan utformas och 
anpassas till detta i högre grad. 
Sammanfattningsvis kommer myndigheten att vidta åtgärder för att öka förståelsen 
av beslut hos utbildningsanordnare och arbetsliv. Myndigheten kommer dessutom 
att genomföra en översyn av ansökningsprocessen. Utgångspunkten i översynen 
är att inom gällande författningar konsekvensbeskriva och pröva möjligheterna att 
öppna för en mer flexibel och resurseffektiv ansökningsprocess. 

 Tillsyns- och kvalitetsgranskning 6.3
Myndigheten för yrkeshögskolan har som en av sina uppgifter att utöva tillsyn och 
granska kvaliteten i utbildningarna. Att ansvara för såväl tillståndsgivning och beslut om 
statsbidrag för samma verksamhet som också ska tillsynas, inrymmer en del utmaningar. 
Främjande, normerande och kontrollerande uppgifter i en och samma myndighet har 
såväl fördelar som nackdelar, vilket också Statskontoret nyligen påpekat i sin rapport om 
statlig tillsyn22. Av det skälet är det synnerligen angeläget att tillsynsverksamheten 
bedrivs självständigt och oberoende så att misstanke om opartiskhet inte kan uppstå. Av 
det skälet har myndighetens tillsynsverksamhet organiserats i en egen avdelning och på 
annan ort än avdelningar med ansvar för tillståndsgivning, statsbidragshantering, 
normering, kvalitetsstöd, rådgivning, utvärdering och uppföljning av utbildningsformen. 
Detta är av största vikt för trovärdigheten i tillsynsverksamheten och för myndighetens 
samlade förtroende.  
Ett pågående utvecklingsarbete av myndighetens tillsynsverksamhet syftar till att inför 
2013 i högre grad förtydliga ansvarsfördelningen i dessa stycken inom myndigheten och 
mellan avdelningar. Det innebär också att tillsynsverksamheten kommer att skiljas 
tydligare från kvalitetsgranskning, som kommer att bli mer tematisk till sin inriktning. 
Vidare kommer tillsynen att striktare tolkas och definieras i enlighet med den definition 
som regeringen gör i sin skrivelse till riksdagen, det vill säga som kontroll av att 
utbildningarna följer gällande lag och bindande föreskrifter.   

                                                      
22 Tänk till om tillsynen  om utformningen av statlig tillsyn, Statskontoret, 2012 
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 Analysarbete 6.4

Myndigheten för yrkeshögskolan har enligt instruktionen i uppgift att analysera 
arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. Analysarbetet är under 
utveckling och syftar till att dels ange inriktningen på utbildningsutbudet inom 
yrkeshögskolan, dels fungera som underlag för bedömning av enskilda ansökningar. Det 
analysarbete som pågår handlar om såväl övergripande analyser av arbetsmarknaden 
som specifika analyser av yrken och yrkesroller, där metodutveckling fortfarande är en 
stor del av arbetet. Myndigheten kan konstatera att det även krävs metodutveckling av 
behovsanalyser av utbildningar som ryms inom begreppet smala yrkesområden och även 
av konst- och kulturutbildningar som myndigheten troligtvis kommer att ansvara för. Även 
ett kommande nationellt ramverk för kvalifikationer kommer att påverka det framtida 
analysarbetet, eftersom kvalifikationsperspektivet måste beaktas i de analyser som görs 
för att bedöma efterfrågan på olika yrken och yrkesroller. 
De underlag som besluten om statsbidrag baseras på är bland annat analyser av 
arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, där yrkesanalyser kan 
vara ett av flera underlag.  
Antalet yrkesroller inom yrkeshögskolan är omfattande. Befintliga utbildningar inom 
yrkeshögskolan som har platser med avslut 2012 och framåt omfattar cirka 300 olika 
yrkesroller. Myndigheten slutförde i slutet av mars 2012 ett omfattande arbete med att 
kategorisera samtliga utbildningsomgångar som avslutas 2012 och framåt utifrån 
utbildningsinnehållet som kan kopplas till yrkesroller. Detta görs med ett eget tillägg av en 
femte position till det nuvarande systemet för klassificering av utbildningar23. Att 
genomföra yrkesanalyser innebär en utmaning, inte enbart metodmässig utan också 
resursmässigt. 
Det finns tre dilemman när det gäller att genomföra analyser av behovet av 
yrkeshögskoleutbildningar: omfattningen av utbildningarna är liten, kännedomen bland 
arbetsgivarna är begränsad och de yrkesroller som yrkeshögskolan utbildar till ofta är 
specifika24. Detta innebär att sedvanliga metoder att inhämta underlag via register hos 
SCB och underlag från bland annat Arbetsförmedlingen måste kompletteras med 
information direkt från relevanta arbetsgivare. 
För att myndigheten ska ha tillgång till relevant analysunderlag på en mer detaljerad nivå 
är en fördjupad dialog med branschföreträdare och andra intressenter nödvändig. 
Dialogen är också nödvändig för att myndighetens prioriteringar ska förstås utifrån de 
premisser myndigheten har. Detta är dock inte helt oproblematiskt, eftersom aktörer inom 
samma branschområde kan ha olika uppfattningar om behovet av och inriktningen på 
utbildningar. 
De regionala aktörerna med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länen är andra viktiga 
dialogpartners. Vid bedömningen av ansökningar ska myndigheten beakta om 
utbildningen har en från samhällssynpunkt lämplig regional fördelning. Information om 
regional utveckling och kompetensbehov är därför ett viktigt underlag i samband med 
beslutande av statsbidrag.  
Till myndigheten är även ett arbetsmarknadsråd knutet. Rådet består av 
myndighetschefen, som är ordförande, och sex andra ledamöter. Ledamöterna 
representerar för närvarande Sveriges kommuner och landsting, Arbetsförmedlingen, 
Företagarna, Svenskt näringsliv, LO och TCO.  Arbetsmarknadsrådets funktion regleras i 
                                                      
23 Svensk Utbildningsnomenklatur, SUN, som Statistiska centralbyrån ansvarar för, SUN inriktning 
med fyra positioner. 
24 Yrkeshögskoleutbildningar är i dagsläget få jämfört med universitets- och högskoleutbildningar. 
Yrkeshögskoleutbildningar omfattar knappa 10 procent av all eftergymnasial utbildning.  
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instruktionen för myndigheten. Det är ett rådgivande organ som ska bistå myndigheten 
med information om 
1. vilka nya kvalifikationer som kommer att efterfrågas inom nuvarande yrkesområden, 
2. vilka nya yrkesområden som är under utveckling och vilka kvalifikationer som kommer 
att efterfrågas inom dessa, och 
3. vilka kvalifikationer som inte längre kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. 
Arbetet i rådet har hittills visat att de förväntningar på den funktion som rådet ska fylla, 
enligt regelverket, svårligen kan uppnås. Det är inte heller rimligt att förvänta sig att 
ledamöterna ska ha sådana specifika kunskaper som beskrivs ovan. Däremot fyller rådet 
en viktig funktion när det gäller att fungera som kanaler till sina respektive organisationer. 
Myndigheten kommer därför att aktualisera behovet av en förändring av 
arbetsmarknadsrådets uppgift. 
Att utveckla och etablera nätverk och arenor för erfarenhetsutbyte är viktigt, men det är 
inte enbart Myndigheten för yrkeshögskolan som har detta behov. Flera nationella 
myndigheter använder sig av samma aktörer, bransch- och andra intresseorganisationer 
samt arbetsgivare för att inhämta information och material. Ett konkret exempel är att 
deltagare i Arbetsförmedlingens nationella branschråd, Skolverkets nationella 
programråd och Myndigheten för yrkeshögskolans branschnätverk omfattas av ungefär 
samma organisationer och personer. Flera av deltagarna har uttryckt att det finns behov 
av samordning mellan nationella myndigheter i deras kontakter med 
branschorganisationer och andra intressenter för att effektivisera arbetet.  
Även de regionala aktörerna efterlyser en samordning mellan de nationella 
myndigheterna inom kompetensförsörjningsområdet. I ett pågående regeringsuppdrag 
om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet har denna problematik 
uppmärksammats. Ett förslag till att underlätta kontakter och informationsutbyte mellan 
de olika nivåerna kommer att presenteras i slutredovisningen senast den 2 maj 2012. 
Sammanfattningsvis konstaterar myndigheten att arbetet med att analysera 
arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan är en komplex 
uppgift och en stor utmaning. Kontakter med branschorganisationer, andra 
intresseorganisationer och relevanta aktörer är nödvändiga i arbetet med att samla 
in information, men även för att kommunicera myndighetens uppdrag och 
utbildningsformens förutsättningar. Myndigheten avser att utveckla de externa 
kontakterna och ta initiativ till att öka samordningen inom detta område. 

 Uppbyggandet av ett uppföljningssystem och 6.5
tillhandahållande av statistik 

En av de mest angelägna utvecklingsfrågorna för Myndigheten för yrkeshögskolan är att 
bygga upp ett uppföljningssystem som avser studerande och utbildningar inom de olika 
utbildningsformer som myndigheten ansvarar för. I dagsläget finns inget sådant 
uppföljningssystem som försörjer beslutsfattare med heltäckande information av god 
kvalitet. 
För att myndigheten ska kunna följa utvecklingen krävs det tillgång till bland annat data 
om studerande, utbildningar och utbildningsanordnare som är ordnad och samlad på ett 
sådant sätt att det är möjligt att göra jämförelser över tid. Informationen syftar till att ge 
ökad kunskap om utbildningsformernas resultat, effekter och funktionalitet. De resultat 
som ett sådant system förväntas generera ska också fungera som grund för 
utbildningsanordnares förbättringsarbete och kvalitetssäkring och inte minst ska det 
främja transparens och öppenhet i användningen av statliga medel.  
Uppföljningsdata, som består av kvantitativa data, svarar ofta inte på frågan om varför 
resultaten ser ut som de gör. Det är därför angeläget att även andra typer av studier 
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genomförs, till exempel utvärderingsstudier som syftar till att skapa en djupare förståelse 
för förhållanden och resultat och även värderar resultaten utifrån uppsatta mål. Det kan 
till exempel vara att belysa orsaker till varför examinationsgraden bland studerande inom 
data- och IT-området är relativt låg eller utvärderingsstudier utifrån ett systemperspektiv. 
Oavsett vilken typ av utvärdering som genomförs eller av vem, kommer sådana analyser 
att kräva en systematiskt framtagen och heltäckande uppföljning. Myndigheten avser att 
samverka med IFAU (Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitiska utvärderingar) 
som fått regeringens uppdrag att utvärdera insatser inom utbildningspolitiken. 
I dagsläget har myndigheten begränsad möjlighet att samla in, sammanställa och 
framställa statistik av data som nämnts ovan. Detta beror på att det inte av regelverket 
tydligt framgår om Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att följa upp och 
utvärdera de utbildningsformer som myndigheten administrerar samt framställa statistik. 
Uppgiften att framställa statistik för uppföljning och utvärdering brukar nämnas särskilt i 
myndigheters instruktion. I instruktionen för Myndigheten för yrkeshögskolan anges dock 
enbart att myndigheten ska svara för uppföljning av användningen av statligt stöd och 
annan uppföljning inom sitt ansvarsområde. 
Det finns inte någon myndighet som har ett statistikansvar för utbildningsformerna 
yrkeshögskola och kompletterande utbildningar. Därför publiceras inte heller någon 

har statistikansvar. Högskoleverket har statisti
men där ingår inte de eftergymnasiala utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan 
ansvarar för. Att det inte finns en statistikansvarig myndighet innebär dels att 
yrkeshögskolan inte synliggörs på samma sätt som andra skol- och utbildningsformer, 
dels att det inte finns garantier för att den statistik som tas fram är relevant och av 
tillräcklig kvalitet. Myndigheten anser att det är angeläget att det utses en myndighet som 
har statistikansvar för eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskola och universitet. 
Det är rimligt att statistikansvaret ligger på den myndighet som hanterar och samlar in 
data om utbildningsformerna, nämligen Myndigheten för yrkeshögskolan. Under 
förutsättning att regeringen beslutar om bildandet av en ny servicemyndighet för 
högskolan, bör myndigheten samverka med denna för att synliggöra statistik om samtliga 
eftergymnasiala utbildningsformer på ett samlat sätt.   
För att öka transparensen och nyttiggörandet av data avser myndigheten att 
tillhandahålla ett statistikverktyg som kan användas av såväl interna som externa 
intressenter. Verktyget ska tillgängliggöras på myndighetens webbplats. I ett första steg 
avses att tillhandahålla data som myndigheten samlar in från utbildningsanordnare om 
studerande och utbildningar25. Det är därför angeläget att systemet av 
studiedokumentation etableras för att resultat i form av betyg, avhopp med mera kan 
inlemmas i den statistikdatabas som är grunden för statistikverktyget. I ett andra steg 
avses att komplettera med bakgrundsuppgifter hos studerande, exempelvis utländsk och 
svensk bakgrund, utbildningsbakgrund med mera. 
Konsekvenser av att myndigheten inte har ett tydligt uppdrag i instruktionen att framställa 
statistik inom sitt verksamhetsområde kan sammanfattas i följande punkter: 
a) Det finns inget uppföljningssystem som försörjer beslutsfattare med heltäckande 
information av god kvalitet om utbildningsformerna yrkeshögskola och kompletterande 
utbildningar.  
b) Myndigheten kan inte framställa statistik och analyser på ett effektivt sätt. All data på 
detaljnivå till uppföljning eller andra kvantitativa analyser som finns hos andra 
myndigheter, till exempel hos SCB, måste beställas i form av färdiga Exceltabeller istället 
för att myndigheten får tillgång till avidentifierade individdata. Tillgång till sådana data 
möjliggör flexibilitet i bearbetningen, och är alltså ett mer effektivt sätt att framställa 
                                                      
25 Data avser inte individdata utan är i aggregerad form. 
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statistik för att öka kunskapen om yrkeshögskolan, genomföra analyser av 
arbetsmarknadens behov och följa upp utbildningars resultat och effekter.  
c) Myndigheten kan inte skydda individdata från utlämning enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Avsaknaden av skrivningar om ansvar att framställa statistik och den 
svaga skrivningen om uppföljning och utvärdering i myndighetens instruktion, har medfört 
att SCB:s chefsjurist och myndighetens egna jurister bedömt att myndigheten inte kan 
skydda insamlade individdata - inte ens när uppgifterna kan uppfattas som känsliga. 
Detta har fått till följd att myndigheten vid flera tillfällen fått lämna ut personnummer och 
uppgifter om enskilda personers deltagande i utbildningar till privatpersoner och privata 
organisationer. 
d) Långsiktig uppföljning och utvärdering försvåras. Eftersom data som Myndigheten för 
yrkeshögskolan ger SCB i uppdrag att samla in, riskerar att förstöras enligt gällande 
praxis tre månader efter leverans innebär det att jämförelser över tid försvåras. 
Sammanfattningsvis konstaterar myndigheten att det i dagsläget inte finns någon 
myndighet som har ett statistikansvar för utbildningsformerna yrkeshögskola och 
kompletterande utbildningar. För att garantera att statistik tas fram och att 
statistiken är relevant och av tillräcklig kvalitet, bör en statistikansvarig myndighet 
utses för dessa utbildningsformer. Myndigheten avser att utveckla ett 
uppföljningssystem som visar på olika aspekters utveckling över tid. Det är 
angeläget att beslutsfattare, utbildningsanordnare och andra intressenter har 
tillgång till relevant information för att kunna göra relevanta insatser. Myndigheten 
vill dock uppmärksamma att grundförutsättningen för att utveckla ett sådant 
system är att myndigheten får i uppgift att framställa statistik för att kunna hantera 
individdata och sekretessbelägga uppgifter.  

 Kvalifikationsramverk för livslångt lärande (EQF/NQF) 6.6
Myndigheten för yrkeshögskolan har under 2010 och 2011 utrett och lämnat förslag till 
hur ett nationellt kvalifikationsramverk kan utformas och hur lärande som förvärvats, 
såväl inom som utanför det formella utbildningssystemet, kan kopplas till det nationella 
kvalifikationsramverket. 
Under 2012 kommer de flesta av de 34 europeiska länder som ställt sig bakom 
rekommendationen om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 
att vara klara med sitt nationella kvalifikationsramverk (NQF). Regeringen har uttalat en 
avsikt att under 2012 fastställa det svenska ramverket.  
Ett fastställande av ett nationellt kvalifikationsramverk kommer att innebära såväl 
möjligheter som utmaningar för Myndigheten för yrkeshögskolan. Införandet av ramverket 
kommer att innebära ett omfattande informations- och implementeringsarbete bland 
många olika intressenter. Insatserna kommer att kräva strategiska överväganden för 
såväl resurser som former för implementeringen.  
Ramverket används redan nu som ett verktyg för att synligöra kvalifikationer som man 
fått i arbetslivet eller på annat sätt utanför det offentliga utbildningssystemet. 
Högskoleverket och Skolverket använder NQF dels för att identifiera de kvalifikationer 
som krävs för att komma in på en yrkeslärarutbildning, dels för att synliggöra vad som 
krävs för att få lärarlegitimation i yrkesämnen på gymnasieskolan. När modellen för hur 
kvalifikationer som ligger utanför det offentliga utbildningssystemet ska kunna ansluta sig 
till NQF är fastställd, kommer myndigheten att stå inför ett omfattande arbete att 
identifiera och eventuellt inplacera dessa kvalifikationer i det nationella ramverket. 
Ett nationellt kvalifikationsramverk innebär att Myndigheten för yrkeshögskolan får ett 
relevant verktyg i arbetet med att bedöma och ge tillstånd att starta 
yrkeshögskoleutbildningar, vilket också innebär att myndighetens analysarbete påverkas. 
NQF kommer även att vara ett viktigt verktyg vid myndighetens tillsyn och granskning av 
yrkeshögskoleutbildningar. För att ramverket ska få den effekt som förväntas är det 
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angeläget att myndigheten tillhandahåller stödmaterial i olika former framförallt till 
utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan. Ett införande av ett kvalifikationsramverk 
kommer att innebära att utbildningsanordnare och arbetslivet behöver tydliggöra 
resultatet av det lärande som utbildningen förväntas leda till, det vill säga vad en individ 
vet, förstår och kan göra efter avslutad utbildning. 
Sammanfattningsvis bedömer myndigheten, under förutsättning att regeringen 
beslutar om ett nationellt kvalifikationsramverk, att införandet av ramverket 
kommer att innebära ett omfattande informations- och implementeringsarbete 
bland många olika intressenter. Insatserna kommer att kräva strategiska 
överväganden avseende såväl resurser som former för implementeringen. I det 
arbetet är det angeläget att andra berörda myndigheter involveras och samarbetar 
med Myndigheten för yrkeshögskolan. Medverkan i arbetet med och samverkan 
mellan myndigheterna är nödvändig för att få en effektiv implementering. 

 Uppbyggandet av ett studiedokumentationssystem 6.7
Myndigheten för yrkeshögskolan har enligt instruktion och regleringsbrev i uppdrag att 
svara över ett register med uppgifter över studerande inom yrkeshögskolan och deras 
betyg och examina. I förarbetena26 anges att det är viktigt att studerandes rättssäkerhet 
avseende dokumentation av studieresultat sparas och kan verifieras även om utbildnings-
anordnaren avvecklar sin verksamhet. I slutrapporten från organisationskommittén27 
anges att studiedokumentationen för yrkeshögskolan bör inlemmas i Ladok eller annat 
befintligt system och att egenutveckling inte är rimlig på grund av utvecklings- och 
underhållskostnader.  
En kartläggning som myndigheten genomförde 2010 visar dock att Ladok och andra 
befintliga system inte skulle lämpa sig för yrkeshögskolans utbildningar. Myndighetens 
arbete inriktades därför mot att ta fram krav för ett egenutvecklat system. Det 
egenutvecklade systemet är avsett att vara ett register över de studerande snarare än ett 
studieadministrativt system som Ladok, varför utvecklingskostnaderna bedömdes rimliga.  
Driftssättning av systemet är beräknat att påbörjas under hösten 2012. Under 
utvecklingsarbetet har myndigheten observerat att regelverket inte ger rätt att samla in 
uppgifter om de studerande som inte behövs för myndighetens egen verksamhet. Därför 
har också myndigheten samverkat med Centrala studiestödsnämnden (CSN), för att hitta 
en lösning för att föra över uppgifter om de studerande. Myndigheterna har gemensamt 
konstaterat att regelverken är oförenliga och i nuläget inte tillåter överföring av uppgifter.  
Möjlighet till överföring av uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan till CSN skulle 
antagligen öka utbildningsanordnarnas benägenhet att rapportera in uppgifterna, 
eftersom uppgifterna då enbart skulle rapporteras i ett system, vilket även innebär 
effektivisering av arbetet. De studerande skulle fungera som påtryckare, eftersom de inte 
skulle få sina studiemedel om utbildningsanordnarna inte rapporterar in uppgifter.  
Det återstående, verksamhetsinriktade arbetet handlar om att ta fram en plan för 
införandet av studiedokumentationssystemet och att utveckla metoder och material för 
användarstöd. Det är myndighetens ambition att fortsätta samverkan med CSN. 
Hösten 2010 startade arbetet inom Ladok3-projektet, med mål att ta fram ett nytt 
studieadministrativt system för högskolan. Myndigheten har bevakat utvecklingen inom 
Ladok3-projektet, för att undersöka om det i framtiden skulle kunna vara möjligt att 
ansluta yrkeshögskolan till systemet.  

                                                      
26 Prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan 
27 Slutrapport från Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan,  
(U 2008:12/2009/125) 
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Sammanfattningsvis kan sägas att Myndigheten för yrkeshögskolan är på god väg 
att fullgöra sitt uppdrag att upprätta ett studiedokumentationssystem. Oklarheter i 
nuvarande regelverk kan dock leda till att utbildningsanordnare uppfattar 
rapporteringen till studiedokumentationssystemet som frivillig. Regelverket bör 
därför förtydligas för att säkra att alla uppgifter om de studerande bevaras.  
En eventuell framtida anslutning till Ladok3 skulle kunna hjälpa till med att etablera 
yrkeshögskolan som utbildningsform, parallellt med högskolan, genom enhetlig 
hantering av studiemedel. En anslutning skulle sannolikt stärka säkerheten, 
eftersom helt andra möjligheter finns för drift och support. Kostnader för 
förvaltning, drift, underhåll och utveckling inom myndigheten måste dock utredas 
och jämföras med kostnader för anslutning till Ladok3. 

 Bedömning av utländsk eftergymnasial yrkesutbildning 6.8
Ansvaret för att bedöma utländsk utbildning är uppdelat mellan flera myndigheter: 
Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) samt behöriga myndigheter för 
reglerade yrken. Myndigheten för yrkeshögskolan har enligt instruktionen i uppgift att 
ansvara för bedömningen av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför 
högskola och universitet. 
Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot ansökningar om bedömningar av utländsk 
eftergymnasial yrkesutbildning sedan februari 2010. Antalet inkomna ärenden har från 
februari 2010 fram till idag stadigt ökat. En jämförelse mellan antalet inkomna ärenden i 
januari 2011 och januari 2012 visar en ökning på närmare 200 procent. I dagsläget är 
handläggningstiden är cirka 9 månader. Målet är en handläggningstid på maximalt 4 
månader.  
Det är ett tidskrävande arbete att utveckla såväl rutiner och IT-stöd för 
handläggningsarbetet som uppbyggnad av organisationen runt bedömning och 
metodutveckling. Utvecklingsarbetet har skett, och sker fortfarande, parallellt med det 
operativa bedömningsarbetet. En viktig del är samverkan om metodutveckling, 
utformande av utlåtanden, överlåtande av ärenden med mera för en effektiv och 
rättssäker hantering av ärendena.  
Myndigheten för yrkeshögskolan har sedan starten sommaren 2009 intensivt arbetat med 
och utvecklat ett system för bedömning av eftergymnasial icke-akademisk 
yrkesutbildning. Det system som nu utvecklats liknar till stora delar det system som 
Högskoleverket och VHS använder i sitt bedömningsarbete. Arbetet och rutinerna kring 
bedömningen är likartad oavsett om det handlar om utländsk eftergymnasial 
yrkesexamen som inte är akademisk eller akademiska examina.  
Ett effektivt och rättssäkert bedömningsarbete kräver goda kunskaper om olika länders 
utbildningssystem, utbildningsinstitutioner samt kännedom om examensbevisens 
utformande. Även språkkunskaper är nödvändiga för att säkerställa riktigheten i 
översättningar. Därför vore det önskvärt att vissa handläggare bedömer ärenden från 
vissa delar av världen för att effektivisera bedömningsarbetet. 
De bedömningar om utländska examina som Högskoleverket och Myndigheten för 
yrkeshögskolan genomför syftar till att underlätta för arbetsgivare att jämföra en utländsk 
examen med en svensk examen när en person med utländsk examen söker arbete. VHS 
bedömningar handlar om en utländsk examen ger behörigheten till högskolestudier eller 
inte. Högskoleverket och Myndigheten för yrkeshögskolans bedömningar ligger därför 
betydligt närmare varandra än vad Högskoleverket och VHS bedömningar gör. I 
dagsläget saknas det en nationell myndighet som bedömer utländsk gymnasial 
yrkesutbildning för arbete i Sverige. Myndigheten anser att även bedömning av gymnasial 
utländsk yrkesutbildning för att underlätta att arbeta i Sverige bör inkluderas i den 
eventuellt kommande servicemyndighetens uppdrag.  
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Myndigheten för yrkeshögskolan har i sitt yttrande över betänkandet Tre blir två! Två nya 
myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1) föreslagit att uppgiften att bedöma 
eftergymnasial icke akademisk yrkesutbildning överförs till den nya servicemyndigheten 
för högskolan som utredningen föreslår ska bildas28. Myndighetens bedömning är att 
detta skulle främja såväl kvalitet, likvärdighet som ekonomisk effektivitet.  
Sammanfattningsvis bedömer myndigheten att resurser måste tillföras för att 
säkerställa rättssäkerheten i bedömningarna och förkorta handläggningstiderna till 
en acceptabel nivå. Under förutsättning att en ny servicemyndighet för högskolan 
bildas förordar myndigheten att bedömningsverksamheten övergår till den nya 
myndigheten.  

7 Områden att uppmärksamma  

 Utbildningssystemets förmåga att kompetensförsörja 7.1
arbetslivet  

Sverige står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Fram till 2025 
kommer de som lämnar arbetsmarknaden vara fler än de som tillträder. Antalet 
nytillträdande ungdomar är lägre än åldersavgångarna från arbetsmarknaden på 
riksplanet, och det inträffar inom ett par år. Detta är en första indikation på att tillgången 
på arbetskraft är på väg att begränsas i landet29.  
Utbildningssystemet i form av grundläggande, gymnasiala och eftergymnasiala 
utbildningsformer är grunden för Sveriges framtida kompetensförsörjning. Men det räcker 
inte enbart med att ha en stabil tillgång på arbetskraft, arbetskraften bör också ha 
relevant utbildningsbakgrund för att svara mot framtida kompetenskrav. 
Arbetsmarknaden är och kommer att vara i ständig förändring beroende på faktorer i 
omvärlden. För att möta arbetslivets förändrade krav på kunskaper och färdigheter är det 
angeläget att utbildningssystemet är flexibelt och kan möta såväl arbetslivet som 
individens behov. 
Av myndighetens uppföljning av examinerade från Yh- och Ky-utbildningar framgår att 
närmare hälften anger att skälet till att de började studera på en utbildning var att de ville 
byta yrke. Yrkeshögskolans utbildningar är unika, så tillvida att examinerade från sådana 
utbildningar ska ha sådana kunskaper, färdigheter och kompetens att de direkt ska kunna 
arbeta i den yrkesroll som utbildningen syftar till och att den yrkeskompetensen ska vara 
efterfrågad på arbetsmarknaden.  
Att styra ungdomars val av yrkesbana redan i tidiga år är inte en framkomlig väg för att 
öka arbetskraftsutbudet inom sektorer där det finns brist. Oavsett om relevant information 
om framtida kompetensbehov tillhandahålls och studie- och yrkesvägledningen blir mer 
effektiv är det inte rimligt att anta att ungdomar i 15-årsåldern kan ta beslut om framtida 
vuxen- och yrkesliv. Förändringar i samhället och i arbetslivet är nog en mer naturlig del 
för dagens ungdomar än för den äldre generationen. Detta innebär att ungdomar vill ha 
alla vägar öppna och inte låsa in sig. Detta kan vara en anledning till att ungdomar i lägre 
utsträckning än tidigare väljer yrkesprogram, för att direkt ha möjligheten att söka till 
högskola och universitet. Det finns dock goda möjligheter för studerande vid 
yrkesprogram att välja till kurser för att bli behöriga till högskolestudier. 
Men även att välja en högskoleförberedande utbildning kan leda till inlåsningar. Det har 
visat sig att de som har valt studieförberedande program på gymnasieskolan har 
begränsade möjligheter att senare i livet ändra yrkesbana till sektorer där det finns en 
                                                      
28 Remissvar, dnr YH 2012/53 
29 Generationsväxlingen på arbetsmarknaden  i riket och i ett regionalt perspektiv. 
Arbetsförmedlingen 2010 
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stark efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft, exempelvis inom teknik och tillverkning.  
Denna efterfrågan motsvaras dock inte alltid av det utbud av arbetskraft som finns 
tillgänglig.  
Teknikutbildningar har generellt svårt att attrahera sökanden. Detta gäller även inom 
yrkeshögskolan. Vid den senaste antagningen var det 2,2 sökande per plats, vilket är den 
lägsta sökandegraden jämfört med övriga utbildningsområden. Att öka attraktiviteten för 
sådana utbildningar är en uppgift för såväl staten som för arbetslivet. Samtidigt kan vi se 
att vissa utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet, som ingenjörsutbildningar, har ett 
mycket högt söktryck jämfört med övriga utbildningar inom yrkeshögskolan. 
Kraven på utbildningsnivå forsätter att öka och de som har kortast utbildning drabbas 
hårdast av nedgången i ekonomin och av arbetslösheten. Men det är inte främst fler 
utbildade personer som löser kompetensförsörjningen, utan det är personer med rätt 
utbildning och kompetens som behövs. Efterfrågan på personer utan särskild utbildning 
eller en teoretisk gymnasieutbildning minskar, medan framförallt efterfrågan på personer 
med eftergymnasial yrkesutbildning ökar30.  
Efterfrågan på Yh-utbildningar har ökat, men skillnaden i vilken utbildningsnivå som 
eftersöks, skiljer sig mellan stora och små företag. Bland företag med fler än 50 anställda 
är högskola/universitet den utbildningsnivå som efterfrågas av flest. Myndighetens egna 
yrkesanalyser visar också att efterfrågan på kompetens skiljer sig åt inom olika branscher 
och yrkesroller. Vissa branscher har utvecklat tydliga riktlinjer för utbildningsnivåer, bland 
annat har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit ett helhetsgrepp och 
nivåbestämt vilka yrkesroller inom fastighetsbranschen, som är kopplade till gymnasie-, 
yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Genom detta tydliggörs yrkeshögskolans roll i 
en specifik bransch. Svenska Teknik & Designföretagen gör regelbundna 
enkätundersökningar bland sina medlemsföretag och där framgår att många företag 
anställer Yh-utbildade inom bland annat installationsområdet, ett branschområde som 
normalt anställer högskole- och civilingenjörer31. 
Yrkeshögskoleutbildningar anges således av arbetslivet som adekvata utbildningar för att 
tillgodose delar av dess kompetensbehov.  Ofta ställs dock särskilda förkunskapskrav på 
teknikinriktade kurser från gymnasieskolan för att antas till Yh-utbildningar inom teknik 
och tillverkning. I nuläget finns det mycket begränsade möjligheter för en person att 
komplettera med sådana kurser inom ramen för kommunal vuxenutbildning.  
Mot denna bakgrund är det rimligt att hitta vägar för att tillgodose arbetsmarknadens 
behov av yrkesutbildad arbetskraft.  I och med den minskande andel som väljer 
yrkesprogram på gymnasieskolan behövs även att potentiella studerande rekryteras från 
högskoleföreberedande program. Det finns alltså en potential att öka arbetskraftsutbudet 
inom de branscher där det finns begränsad tillgång till arbetskraft genom att 
utbildningssystemet erbjuder möjligheter till komplettering av ämnen eller kurser.  
Ett annat viktigt verktyg för att bidra till ökad kompetensförsörjning och ökat 
arbetskraftsutbud är validering av reell kompetens. Genom validering synliggörs 
individers reella kompetens. Detta borde innebära att individer kan tillgodoräkna vissa 
delar av utbildningar och därmed förkortas studietiderna. Förkortade studietider innebär 
effektivisering för såväl individer som för staten genom bättre utnyttjande av resurser. För 
att åstadkomma att fler studerande i yrkeshögskolan får möjlighet att validera sina 
kunskaper, kommer myndigheten att uppmärksamma området i samband utarbetandet 
av en ny modell för utbetalning av statsbidrag. 

                                                      
30 Rätt kompetens på rätt plats. Svenskt näringslivs rekryteringsenkät - delrapport 6. 2010 
31 Svenska Teknik & Designföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 
arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. 
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Yrkeshögskoleutbildningar är förvisso inte någon arbetsmarknadsutbildning men 
möjligheten för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden genom att byta 
utbildningsinriktning eller möjligheten för yrkesverksamma att byta yrke frigör även 
möjligheter för arbetslösa att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Drygt hälften av 
examinerade inom yrkeshögskolan 2010 anger att de helt eller till stor del började studera 
för att byta yrkesinriktning. 
Ett alternativ som bör övervägas är därför att erbjuda möjligheter till kompletteringar inom 
ramen för kommunal vuxenutbildning genom att införa ett kortare basprogram för dem 
som vill genomgå en yrkeshögskoleutbildning. Programmen bör kunna anpassas såväl till 
arbetslivets som till individens behov och det bör även vara möjligt att genomföra sådana 
studier i början av en yrkeshögskoleutbildning.  
Sammanfattningsvis bedömer myndigheten att utbildningssystemet i högre 
utsträckning bör vara flexibelt för att kunna möta arbetsmarknadens framtida 
behov av kvalificerad arbetskraft. Utbildningssystemet bör möjliggöra byten och 
övergångar av arbetskraft mellan sektorer. Individer bör därför få möjlighet att 
komplettera tidigare utbildningar för att ändra yrkesbana eller för att sedan 
kvalificera sig på en högre nivå.  Ett exempel kan vara att erbjuda möjligheter till 
kompletteringar inom den kommunala vuxenutbildningen genom att införa ett 
basprogram för dem som vill genomgå en yrkeshögskoleutbildning.  

 Förutsättningar att bedriva utbildningar 7.2

I detta avsnitt belyses förutsättningar för att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Avsnittet 
beskriver den problematik som dynamik kontra stabilitet innebär, de problem som uppstår 
på grund av att berörda myndigheters regelverk inte harmonierar samt hur utvecklingen 
ser ut bland utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.  
 
Bilden av utbildningsformens syfte och förutsättningar är inte fullt ut tydlig bland 
utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan. Främst gäller detta konsekvenser av att 
yrkeshögskolans utbildningar på ett flexibelt sätt ska möta arbetslivets behov och att 
detta behöver prövas i konkurrens genom förnyad ansökan. Många utbildningar har 
bedrivits i många år och har inte omprövats mot andra utbildningsbehov med samma 
periodicitet som sker idag. Detta har medfört att övergången till yrkeshögskolan och de 
förändrade krav och förutsättningar som det innebär att följa den nya förordningen har 
varit mödosam för många anordnare. Övergången till ett delvis nytt regelverk ställer krav 
på Myndigheten för yrkeshögskolan att förtydliga informationen på detta område.  
 
Utbildningar som bedrivs år efter år riskerar att institutionaliseras och stelna i sin form. 
Utbildningarnas ledningsgrupper har självfallet ett stort ansvar att se till att innehållet i 
utbildningen ständigt utvecklas. Insikten om de risker som det innebär att lägga stora 
ekonomiska investeringar i utrustning på utbildningar är begränsad. Investeringarna är 
riskfyllda av det skälet att osäkerheten om att långsiktigt få bedriva samma utbildning är 
stor. Det finns inga garantier att samma utbildning får möjlighet att bedrivas som en 
yrkeshögskoleutbildning i fler år än dem som omfattas av myndighetens beslut och den 
begränsning som bemyndiganderamarna innebär. Det innebär som mest beslut om två 
utbildningsomgångar för en tvåårig utbildning.  
 
Många utbildningsanordnare anpassar sig till de givna förutsättningarna och syftet med 
den flexibla utbildningsformen och minskar sina risker genom ett ökat utbud av andra 
utbildningsformer. Vissa synergieffekter kan åstadkommas genom samutnyttjande av 
lokaler, lärare och utrustning. En utmaning är att höja kvaliteten ytterligare genom att i 
ännu högre grad få arbetslivet att ta ett medfinansieringsansvar om exempelvis dyr 
utrustning. 
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En stor andel av ansökningar som byggde på redan pågående utbildningar fick i den 
senaste ansökningsomgången 2011 bifall jämfört med ansökningar om att få starta helt 
nya utbildningar. Endast 14 procent av ansökta platser kunde beviljas för helt nya 
utbildningar medan motsvarande andel av utbildningsplatserna som funnits tidigare och 
som beviljades var 44 procent. Behovet är stort av att få möjlighet att utbilda till 
yrkesroller inom nya och växande branscher. 
 
Diagram 8. Antal sökta och beviljade platser fördelat på nya utbildningar och 
utbildningar med föregångare. Ansökningsomgång för yrkeshögskolan 2011/2012. 

 
 
 
Sammantaget konstaterar myndigheten att det är en stor utmaning att stärka 
informationsinsatserna om villkoren för att ingå i yrkeshögskolan och att få statsbidrag. 
Statens ekonomiska bidrag är endast ett bidrag till den totala finansieringen, vilket också 
behöver understrykas.  
 
Att regeringen och utbildningsanordnare har så skilda uppfattningar om syfte och 
förutsättningar för utbildningsformen, är ett problem som myndigheten brottas med. 
Förhoppningen är att en tydligare information i alla myndighetens kommunikationskanaler 
ska bidra till en ökad insikt om såväl fördelar med utbildningsformen som de risker och 
begränsningar som den rymmer.  
 

7.2.1 Ett regelverk som harmonierar med andra  
Bland de viktigaste förutsättningarna för att bedriva utbildningar inom ramen för 
yrkeshögskolan är att de krav som ställs i yrkeshögskolans regelverk harmonierar med 
dem som andra myndigheter följer och som påverkar yrkeshögskolan. Likaså är det 
viktigt att regelverket är utformat på ett sätt som gör att förutsättningarna är desamma 
oavsett om det rör en offentlig eller privat anordnare. Så är inte fallet idag.  

En mycket angelägen fråga är reglerna för sammansättningen av ledningsgrupp vid en 
yrkeshögskoleutbildning. Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en 
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kvalificerad yrkeshögskoleexamen ska bestå av minst en studeranderepresentant och 
utbildningsledare, utöver en majoritet av arbetslivsföreträdare. Dessutom ska det finnas 
minst en företrädare för skolväsendet som utsetts av den kommun där utbildningen 
bedrivs, och minst en företrädare för ett universitet eller en högskola som utsetts av 
universitetet eller högskolan.  

När det gäller representanten för skolväsendet är det inte representationen i sig som är 
problemet, utan det är att den kommun där utbildningen bedrivs ska utse representanten. 
Problemet består i att den kommun där utbildningen bedrivs i många fall konkurrerar med 
en utbildning där man förväntas ha representation i ledningsgruppen. Det har till och med 
inträffat att det kommunala skolväsendet har vägrat att utse representanter i 
ledningsgrupper för utbildningar som bedrivs i privat regi. Många Yh-utbildningar bedrivs i 
storstäderna, vilket medför problem när ledningsruppsledamöter ska utses från den 
kommun där utbildningen bedrivs.  Det kan leda till att tillgången på relevanta ledamöter 
inte är tillräcklig. Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att en möjlig lösning är att en 
företrädare för skolväsendet skulle kunna representera en annan kommun än där 
utbildingen bedrivs, alternativt måste kommunerna ha krav på sig att utse representanter 
för de utbildningar som bedrivs i kommunen. För närvarande har myndigheten svårt att 
kräva rättelser i ledningsgruppens sammansättning i de fall där kraven inte fullt ut 
uppfylls. Risken är att utbildningsanordnare på sikt väljer att bedriva utbildningar som 
enbart leder till yrkeshögskoleexamen där denna representation inte är nödvändig. 

På samma sätt är representation från universitet och högskola i 
yrkeshögskoleutbildningarna bekymmersam, eftersom universitet och högskolor inte i sitt 
regelverk har motsvarande skyldighet att delta i ledningsgruppsarbetet i yrkeshögskolan. 
I praktiken leder detta att det inte heller sker någon utnämning av sådana representanter 
av lärosätet självt, vilket yrkeshögskolans förordning kräver. Många universitet och 
högskolor väljer dessutom att kräva arvode för representationen i ledningsgrupperna eller 
kräver att få sälja undervisningstimmar. Det finns till och med exempel där högskolor har 
skickat ut erbjudande till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan för deltagande i ett 
visst antal möten till ett fastlagt pris. Även i detta fall blir sanktionsmöjligheterna för 
myndigheten begränsade eftersom motsvarande ansvar inte finns hos motparten. 
Ledningsgruppens sammansättning är också ett problem för utbildningar inom de smala 
yrkesområdena. Exempelvis kan de smala hantverksutbildningarna få stora problem att 
hitta lämpliga representanter till ledningsgruppen från universitets- och högskolesektorn. 
Myndigheten för yrkeshögskolan har därför i sin utredning om överförandet av 
kompletterande utbildningar föreslagit förändringar i förordningen för att underlätta för 
dessa utbildningar att ge en kvalificerad yrkeshögskoleexamen32.  

När det gäller likartade regler är frågan om avskiljande av studerande angelägen, oavsett 
om utbildningarna bedrivs av offentliga eller privata utbildningsanordnare. Enligt 
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan kap. 7 1 § kan avskiljande enbart göras om 
utbildningen anordnas av staten, en kommun eller ett landsting. Regeringen har i 
propositionen om yrkeshögskolan angett att frågor om avskiljande bör, regleras i 
civilrättsliga former när det handlar om utbildning med enskild huvudman. Inom 
yrkeshögskolan kan det handla om att enskilda utbildningsanordnare tecknar ett skriftligt 
avtal med den studerande i samband med antagningen. Regeringen har i andra 
sammanhang inte ansett det lämpligt att reglera förhållandet mellan en student eller en 
sökande och en enskild utbildningsanordnare i offentligrättslig ordning.  
 

                                                      
32 Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Dnr 2010/2119 
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Omkring hälften av utbildningsanordnarna i yrkehögskolan är privata, och de 
kompletterande utbildningarna drivs enbart av enskilda huvudmän. Myndigheten för 
yrkeshögskolan bedömer att det finns risk för att studerande hos privata 
utbildningsanordnare i lägre grad omfattad av rättssäkerhet än de som deltar i utbildning i 
offentlig regi, eftersom det saknas tydlig reglering för avskiljande av studerande hos 
privata utbildningsanordnare. Tydliga regler för avskiljande skulle underlätta för både 
studerande och utbildningsanordnare. Myndigheten för yrkeshögskolan saknar 
föreskriftsrätt inom detta område, så tills vidare kan myndigheten inte göra annat än att 
hänvisa utbildningsanordnare och studerande till att vidta civilrättsliga processer.  
 
På samma sätt är det angeläget att berörda myndigheters regelverk harmoniseras med 
yrkeshögskolans när det gäller tillfälliga uppehållstillstånd för högre studier. 
Yrkeshögskolans regelverk tillåter att studerande som har annat modersmål än svenska, 
danska, färöiska, isländska eller norska kan få tillträde till en utbildning om de har de 
kunskaper i svenska som krävs. I praktiken är det dock så att studerande utanför EU inte 
i normalfallet kan få uppehållstillstånd för att studera på en yrkeshögskoleutbildning, vilket 
är fallet när det gäller högskoleutbildning. Se vidare kap. 7.4 om Yrkeshögskoleutbildning 
i ett internationellt perspektiv. 

7.2.2 Konsolidering på utbildningsmarknaden 
Andelen privata utbildningsanordnare i yrkeshögskolan är 51 procent. Sedan 2005 har 
andelen privata utbildningsanordnare legat på ungefär den nivån.  De privata 
utbildningsanordnarna har dock ökat sin andel av antalet startade utbildningsomgångar 
från 47 procent 2008 till 54 procent 2011.  
 
På senare år har en hög grad av konsolidering skett bland privata utbildningsanordnare 
inom yrkeshögskolan. Mindre utbildningsleverantörer köps upp av större 
utbildningskoncerner. Det sker däremot inte i samma snabba takt som inom 
gymnasieskolan. De mindre utbildningsföretagen köps i hög grad upp av 
utbildningskoncerner. På samma sätt som inom friskolesektorn görs vanligen förvärv av 
starka varumärken som har positionerat sig inom yrkeshögskolan. I regeringens 
budgetproposition för 2012 uttrycktes en ambition att regeringens utbildningssatsningar 
skulle kunna erbjuda en mångfald av utbildningsanordnare33. Visserligen kan 
utbildningssystemet erbjuda en mångfald av möjligheter för den enskilde, men det är 
uppenbart att privata utbildningsanordnare blir alltmer likriktade. Bara ett mycket litet 
antal utbildningsanordnare har sin grund i en samling av företag eller branscher som har 
startat utbildningar för att råda bot på en kompetensbrist.  
 
Skälen till detta är flera. Det är förenat med stora kostnader att komma igång med vissa 
utbildningar. Redan utforma en ansökan om att få bedriva utbildning inom 
yrkeshögskolan är, enligt anordnarna själva, resurskrävande och möjligheten att få en 
utbildning beviljad är begränsad. När en utbildning väl är igång ställs stora krav på 
kvalitetssäkring, dokumentationssystem, resultatredovisning, studie- och 
yrkesvägledning, omvärldsanalys med mera. Det faktum att utbildningarna 
konkurrensutsätts och att beslut ges för en begränsad tid, gör att förutsättningarna för att 
bedriva yrkeshögskoleutbildning är ett risktagande. Idag måste utbildningsanordnarna ha 
en varierad verksamhet och kan inte enbart satsa på yrkeshögskoleutbildning.  
 
Den utveckling som har skett bland utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har gått 
relativt fort och konsolideringen tog fart i mitten av 2000-talet. Myndighetens och 

                                                      

33 Prop.2011/12:1, Utgiftsområde 16, sidan 121. 
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omvärldens högt ställda krav gör självfallet att utbildningsanordnare måste hålla en hög 
professionell nivå. Myndigheten för yrkeshögskolan kan dock konstatera att 
sammansättningen av privata utbildningsanordnare blir alltmer likriktad. 
 
Inom de kompletterande utbildningarna är förhållandet ett annat. De utbildningsanordnare 
som bedriver konst- och kulturutbildningar är som regel mycket små och driver vanligen 
enbart en eller två utbildningar. Utbildningarna bedrivs ofta i stiftelseform och 
karaktäriseras av att de personer som driver utbildningen är besjälade av att skapa bra 
utbildning. Många utbildningar har också haft statligt stöd under lång tid och dynamiken i 
systemet är inte jämförbar med yrkeshögskolans, då besluten efter en beviljad ansökan 
om kompletterande utbildning kan omfatta upp till fyra år.  
 
Sammantaget konstaterar myndigheten att det är en stor utmaning att stärka 
informationsinsatserna om villkoren för att ingå i yrkeshögskolan och att få 
statsbidrag. Statens ekonomiska bidrag är endast ett bidrag i den totala 
finansieringen, vilket också behöver understrykas.  
 
Därutöver bedömer Myndigheten för yrkeshögskolan att det är angeläget att sträva 
mot att yrkeshögskolans regelverk harmoniseras med andra berörda myndigheters 
och att förutsättningarna för att bedriva yrkeshögskoleutbildning blir likartade 
oavsett om utbildningsanordnaren är offentlig eller privat. Myndigheten bedömer 
vidare att konsolideringen bland privata utbildningsanordnare kommer att fortsätta 
och att alltfler mindre utbildningsleverantörer kommer att ingå i större 
utbildningskoncerner. 
 

 Förutsättningar för studerande  7.3
I detta avsnitt beskrivs förutsättningar för studerande inom yrkeshögskolan. Nedan anges 
exempel på företeelser som Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer är relevanta att 
uppmärksamma. Ett område som myndigheten identifierat som angelägen att åtgärda är 
CSN:s bedömning av yrkeshögskolestuderandes prestationer för att beviljas studiestöd.  

7.3.1 En utbildningsform med särskilda egenskaper 
Det överordnade målet för yrkeshögskolans utbildningar är att säkerställa arbetslivets 

radikalt från andra utbildningsformer. I lagen (2009:128) om yrkeshögskolan saknas helt 
skrivningar om de studerandes kunskapsutveckling liknande de som finns i 
högskolelagen för studenter på grundnivå34:  
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 
 förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
 förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
 beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  

Eftersom samma grundsyn, där utbildning primärt förutsätts leda till personlig utveckling, 
präglar också andra utbildningsformer och eftersom yrkeshögskolan är en ny 
utbildningsform, kan man inte automatiskt förutsätta att studerande som söker sig till 
utbildningarna är fullt införstådda med de särskilda förutsättningar som gäller för 
yrkeshögskolan. Den flexibilitet i utbildningsutbudet som är önskvärd utifrån arbetslivets 
föränderliga kompetensbehov får praktiska konsekvenser för studerande. Ett sådant 
område gäller möjligheten att göra studieuppehåll. En studerande inom yrkeshögskolan 

                                                      
34 Högskolelag (1992:1434) 
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kan sällan vara helt säker på att kunna få möjlighet att återuppta studierna efter uppehåll. 
Utbildningarnas flexibla upplägg innebär vidare att det inte automatiskt finns en direkt 
koppling mellan poäng och tid, vilket gör att CSN tillämpar en metod för 
prestationsbedömningar i samband med ansökan om studiemedel som ställer betydligt 
strängare prestationskrav på yrkeshögskolans studerande än vad som ställs på 
universitets- eller högskolestudenter. Det faktum att en stor del av utbildningsanordnarna 
är privata organisationer (enskilda fysiska eller juridiska personer) ger också särskilda 
förutsättningar, bland annat gäller detta kraven på bevarande av dokumentation. Nedan 
beskrivs förhållanden som är begränsningar, men också möjligheter för studerande inom 
yrkeshögskolan. 

7.3.2 Studieuppehåll 
Ett område där skillnaderna mellan yrkeshögskolan och annan eftergymnasial utbildning 
blir särskilt tydlig rör möjligheterna för studerande att göra studieuppehåll. För närvarande 
beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan statsbidrag för två utbildningsomgångar i taget, 
och när dessa är genomförda finns inga garantier för att utbildningen kommer att finnas 
kvar. Detta innebär att det egentligen bara är studerande på den första 
utbildningsomgången som efter överenskommelse med utbildningsanordnaren kan göra 
studieuppehåll och samtidigt vara någorlunda säkra på att kunna återuppta studierna. För 
att kunna ge de studerande en möjlighet att genomgå kursprov och därefter få examen, 
måste utbildningen finnas kvar i yrkeshögskolan. Utbildningsanordnaren har möjlighet att 
ansöka om att beslutet att ingå förlängs till en viss tidpunkt eller ansöka om att 
utbildningen åter får ingå i yrkeshögskolan en viss tid. Beslut om förlängning/återinträde 
omfattar som längst cirka sex månader. Ett krav är att ledningsgruppen står till förfogande 
under den avtalade tiden, vilket utbildningsanordnaren ska svara för. 
Yrkeshögskoleutbildningarna beviljas utifrån arbetslivets behov, och därför förväntas 
utbildningsformen också producera färdigexaminerade studerande i den takt som 
utbildningsanordnare beviljats årsstudieplatser, vilket innebär att studerande inom 
yrkeshögskolan inte förväntas göra uppehåll i sina studier. Samtidigt vet vi att 
medelåldern bland de studerande är ungefär 29 år, vilket betyder att många är i en ålder 
när man ofta bildar familj. För många utbildningar är det dessutom en fördel att de 
studerande har tidigare erfarenhet inom yrkesområdet och man kan därför inte heller 
förutsätta att utbildningsanordnare och mottagande arbetsliv har intresse av att ha 
personer som kommer direkt från gymnasiet som sin främsta målgrupp vid rekrytering.  

7.3.3 Dokumentation 
Bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) gäller inte för privata organisationer. Eftersom 
utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan finns både inom privat och i offentlig sektor, 
innebär detta att den dokumentation som skapas i förhållande till utbildningarna bevaras 
på olika sätt, i olika omfattning och olika lång tid. Cirka hälften av utbildningsanordnarna 
är enskilda fysiska eller juridiska personer.  
Myndigheten för yrkeshögskolan bevarar uppgifter om utbildningarna och har dessutom 
ett särskilt uppdrag att svara för ett studiedokumentationsregister för utbildningarna inom 
yrkeshögskolan. Enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan får myndigheten 
samla in uppgifter för uppföljning från utbildningsanordnarna som har motsvarande 
skyldighet att lämna de begärda uppgifterna och att medverka i uppföljningen. 
Motsvarande rätt och skyldighet saknas i förhållande till studiedokumentation. Det är 
myndighetens bedömning att uppgifter om de studerande och deras betyg och examina 

Myndigheten för 
yrkeshögskolan inte har formell rätt att samla in uppgifter om de studerande eller om 
deras prestationer för bevarande. Yrkeshögskolan omfattas inte av förordning 
(1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor och 
myndigheten kan således inte heller med stöd av denna förordning samla in uppgifterna. 
Ett förtydligande av regelverket är alltså angeläget för de studerandes rättssäkerhet. 
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Enligt samma förordning har universitet och högskolor skyldighet att lämna vidare 
uppgifterna till CSN. Myndigheten för yrkeshögskolan saknar motsvarande möjlighet att 
lämna uppgifter till CSN, vilket omöjliggör en automatiserad hantering av studiemedel för 
studerande inom yrkeshögskolan och försämrar CSN:s möjligheter att följa upp 
utbetalade studiemedel.  

7.3.4 Studiemedel  
Utbildning inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel. Första gången den studerande 
söker studiemedel, beviljas ansökan normalt utan prövning och det är möjligt att söka 
studiemedel för upp till ett år. När den studerande söker studiemedel för ytterligare 
studieperiod kontrollerar CSN om den studerande har tillräckliga studieresultat för 
föregående studieperiod och för hela utbildningstiden. CSN tillämpar två metoder för 
denna bedömning av studieprestationer. Den första metoden grundar sig på antalet 
avklarade poäng under en studieperiod och tillämpas för universitets- och 
högskolestudenter. Den andra metoden baseras på utbildningsanordnarens intygande att 

yrkeshögskolan. Båda metoderna förutsätter att den studerande själv lämnar en 
studieförsäkran till CSN.  
För att en högskolestudent ska få förnyat studiemedel krävs att han eller hon under första 
året klarat 62,5 procent av det förväntade antalet poäng för utbildningen i fråga. För de 
följande åren är kravet 75 procent. För studerande inom yrkeshögskolan gäller i praktiken 
ett hundraprocentigt prestationskrav. Eftersom CSN bara kontrollerar studieprestationer 
om den studerande ansöker om studiemedel för ytterligare studieperioder, innebär 
metoden samtidigt att det är fullt möjligt att ta emot studiemedel för ett helt år utan att 
utbetalningarna följs upp mot studieprestation. Därför är det också möjligt för 

studiemedel bygger på utbildningsanordnarnas intygande och att myndighetens 
utbetalning av statsbidrag samtidigt bygger på antal aktiva studerande, är det alltså 
gynnsamt för båda parter, studerande och utbildningsanordnare att inte rapportera 
ändringar.  

7.3.5 Krav på tydlig information  
Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att informera och sprida kunskap om 
yrkeshögskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan. Eftersom 
förutsättningarna att studera vid yrkeshögskolans utbildningar skiljer sig från andra 
utbildningsformer, som exemplifierats ovan, är tydlig och korrekt information nödvändig till 
potentiella och befintliga studerande. Den information som myndigheten ger handlar om 
utbudet av utbildningar, vilken typ av inriktningar som finns, var de geografiskt är 
förlagda, när utbildningar kan sökas och i vilken studieform de bedrivs (bundet eller 
distans, heltid eller deltid). Den informationen sprids primärt via myndighetens webbplats, 
yrkeshogskolan.se. 
Den information som myndigheten samlar in om utbildningarna skickas även till en 
central server hos Skolverket. Detsamma gör högskolor, universitet, gymnasieskolor och 
andra organisationer i Sveriges utbildningsvärld. Det är viktigt att vara medveten om att 
Myndigheten för yrkeshögskolans inblandning i hur denna utbildningsinformation 
presenteras är begränsad när den väl skickats in till Skolverket. 
Denna information hämtas sedan av diverse aktörer som via sökmotorer vill presentera 
information om utbildningar. I vissa fall kan det vara myndigheter som 
Arbetsförmedlingen och i andra fall privata aktörer som AllaStudier.se. Myndigheten för 
yrkeshögskolan har också sett att informationen som tillhandahålls från andra aktörer inte 
alltid är korrekt. Konkurrensen om samma studenter gör att även bland de 
eftergymnasiala utbildningsformerna börjar marknadsföringen av olika utbildningar att bli 
alltmer offensiv. 
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Myndigheten har möjligheten att ge förslag, men kan inte tvinga tredje part att presentera 
informationen enligt våra önskemål. Däremot strävar myndigheten efter att ha en dialog 
med aktörer i de fall myndigheten uppmärksammar att de publicerar felaktig information. 
Från statens sida är det viktigt att möta detta med en korrekt och samlad information. För 
att det ska vara möjligt krävs en väl fungerande samverkan mellan berörda myndigheter. 
Myndigheten för yrkeshögskolan kommer därför att söka etablera en nära samverkan 
med den planerade nya myndigheten för service inom högskoleområdet.  
Myndigheten ser behov av att förutsättningslöst och prestigelöst utveckla verksamheten i 
samverkan med andra myndigheter för att underlätta för en enskild studerande eller 
potentiell studerande att orientera sig i det samlade utbudet av utbildningar som erbjuds 
efter gymnasiet.  
En tänkbar del av en samordnad informationsstrategi vore att inblandade myndigheter 
kunde samarbeta för att skapa en gemensam dialog med de aktörer som publicerar 
informationen från Skolverket. Idag kan det skapas förvirring om olika myndigheter 
kontaktar samma sökmotor med olika information om utbildningar. 
När det gäller information om vilka förutsättningar som gäller för studerande vid en 
yrkeshögskola, är detta ett gemensamt ansvar som vilar både på utbildningsanordnarna 
och på berörda statliga myndigheter. Ett stort ansvar vilar på utbildningsanordnarna, men 
här måste staten i form av Myndigheten för yrkeshögskolan ta ett särskilt ansvar att 
tillhandahålla underlag till utbildningsanordnarna.  
Sammanfattningsvis bedömer Myndigheten för yrkeshögskolan att insatser 
behöver göras för att tydliggöra yrkeshögskoleutbildningarnas karaktäristika och 
klargöra förutsättningarna för studerande att genomgå en sådan utbildning. Detta 
ansvar vilar såväl på myndigheten som på utbildningsanordnarna. Det är angeläget 
att tydliggöra regelverket för Myndigheten för yrkeshögskolans rätt att samla in 
dokumentation om studerandes studieresultat samt motsvarande krav på 
utbildningsanordnare att lämna information, för att öka studerandes rättsäkerhet. 
Myndigheten avser att fortsätta samarbeta med CSN, för att hitta metoder för 
överföring av information som är förenliga med båda myndigheternas regelverk. 

 Yrkeshögskolan i ett internationellt perspektiv  7.4
Yrkeshögskolan är inte bara i Sverige utan även utanför landets gränser en ny 
utbildningsform. Efter snart tre år som Myndigheten för yrkeshögskolan existerat, noterar 
myndigheten att intresset för yrkeshögskolan växer internationellt. Myndigheten får 
fortlöpande inbjudningar till internationella konferenser där frågor om yrkesutbildning lyfts 
fram, och internationella besök från olika organisationer, ministerier, politiker och 
utbildningsanordnare avlöser varandra. Den aspekt som de internationella besökarna är 
mest intresserade av är den starka kopplingen till arbetslivet och att det är arbetslivets 
behov som till stor del styr om en yrkeshögskoleutbildning ska komma till stånd eller 
eventuellt läggas ned.  
I en rad EU-överenskommelser har Sverige ställt sig bakom de europeiska strategier som 
bland annat syftar till att stärka och utveckla utbildningssystemen i allmänhet och 
yrkesutbildningen i synnerhet. ECVET, EUROPASS35  och EQF/NQF är några exempel 
på sådana överenskommelser. Överenskommelserna handlar om mobilitet under och 
efter utbildningen, att synliggöra kvalifikationer och att få sina yrkeskunskaper 
dokumenterade i internationellt gångbara dokument. 
Utbildningar inom yrkeshögskolans måste ges samma möjligheter att delta i olika 
internationella sammanhang som exempelvis gymnasieskolans yrkesutbildningar och 
                                                      
35 ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training, Europass kan användas 
av personer inom EU som på enkelt sätt vill visa vilka kvalifikationer och meriter de har. 
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utbildningar inom högskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan har identifierat några 
hinder inom yrkeshögskolan som bör undanröjas för att underlätta både för studerande 
och för utbildningsanordnarna så att ett större internationellt perspektiv kan komma in i 
yrkeshögskolans utbildningar.       
Ett hinder för mobilitet inom yrkeshögskolan är att Migrationsverket tillämpar en praxis 
från 1994 när yrkeshögskoleutbildningar inte fanns i sin nuvarande form, vilket innebär 
olika regler för utländska studenter på högskolan respektive studerande på 
yrkeshögskolan. Detta får till följd att utländska studerande utanför EU inte får temporära 
uppehållstillstånd för att studera på yrkeshögskolan, utan enbart uppehållstillstånd för ett 
år i taget, trots att yrkeshögskolans regelverk medger utländska studerande.  
Inom programmet för det livslånga lärandet får gymnasieskolan och högskolan möjlighet 
att ta del av olika utbytesprogram. Den möjlighet som studerande inom yrkeshögskolan 
har är utbytesprogram inom Leonardo da Vinci, ett program som är anpassad till 
gymnasieskolans yrkesprogram. När det gäller utbytesprogram utanför Europa finns inget 
program anpassat för yrkeshögskolan. Här bör en förändring komma till stånd, så att 
möjligheten till internationellt utbyte för yrkeshögskolans studerande och 
utbildningsanordnarna blir densamma som för universitet- och högskolestuderande.  
Ett exempel på oklarheter om yrkeshögskolan omfattas av de mål som gäller för högre 
utbildning är de mål som föreslås i ett betänkande för att öka mobiliteten av 
högskoleutbildade36. För att tydliggöra att även andra eftergymnasiala utbildningar 
omfattas av förslaget anser Myndigheten för yrkeshögskolan att det i vissa fall är lämpligt 
att använda sig av andra formuleringar eller att förtydliga vad begreppen avser. Detta 
ökar tydligheten för såväl studerande vid eftergymnasiala utbildningar utanför högskola 
och universitet som för utbildningsanordnare. 
Inom EU 2020 och Utbildning 2020 är mobilitetsfrågan viktig både under utbildningen och 
när utbildningen är genomförd. Myndigheten för yrkeshögskolan menar därför att 
yrkeshögskoleutbildningar ska kunna bedrivas i samverkan med aktörer från andra länder 
exempelvis från Danmark för att förse Öresundsregionen med kompetens. 
Sammanfattningsvis anser myndigheten att yrkeshögskoleutbildningarnas 
studerande och utbildningsanordnare bör omfattas av mål för mobilitet och ges 
samma förutsättningar att delta i olika internationella sammanhang som 
exempelvis gymnasieskolans yrkesutbildningar och utbildningar inom högskolan. 
Att även yrkeshögskolan omfattas av dessa mål, behöver tydliggöras i de 
nationella styrdokumenten. Detta skulle underlätta för studerande och 
utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. Ett ökat internationellt engagemang 
skulle öka yrkeshögskoleutbildningarnas attraktivitet och kvalitet.  
 
 

                                                      
36 Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) 
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